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 ורמא הכולהתה ירחא .הזעב הכולהת התיה ישיש םויב
 ,הזעב הפ לאשתש ימ לנ .םידוהי םיאנוש ונחנא" :םיריע:

 םיצור ונחנא לבא .ונתוא םיגרוה םתא .םידוהי אמש
 קיספי שוביכהש רקיעה ,חולסל םיצור .םולש

 דע ןמז רמעי .המכסהב ןישוריג הזו וחירימ םיכלוה םתא'
 םירקמב .חוטב שיגרהלו םירייתכ הפל רוזחל ולכותש
 םידדצה סירזוח ,ןוניצ תפוקת ירחא ללכ ךרדב ,ולאכ

 'םדוקזנ ויתש םיאנת םתואב אל ךא דחי תויחל
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 הירהלובא סימת

 יביב
 יביבח אי

 הב יד תיתבשחמ תודידר וליפא
 תוחישה תקספה יב ,תעדל ידכ
 םירוצעמ תרסח המלסהל איבת

 םגש יפכ ,תוחישה .תומילאב
 הווקת ועטנ,בטיה עדוי והינתג

 םיניתשלפ טעמ אל לש םהיתובלב
 שואי ידכל םתוא איבת ןתקספהו
 גיהנט ררועתמ ,ינחיח עוגיפ שחרתמשי^לף

 יבותכ רזוחו היראב וצברמ והינתו יביב דונ לזי->
 -יסח תא קיספהל"זולש עובקה לאוטירה לע יביט
 םה םייופצ םיגיהנמ ."זוחיהבל תכללו רתלאל ""י
 ■גמ דייטצמ הזבבו ,ם״ביטאירק יתלב סיניהנמנחל

 .יגולראריא קמוע רסחו דודר - דמ לזו גדו
 םע תוחישה תקססה ומכ - תגריחבה תמרקה
 ,לבסה רומל ונבחרמל העושיה תא איבת אל - *ז״שא

 םויל

 תרוקיבו תויוגייתסה הנייהתש ימיטיגלו יעבט
 .היתויועט לע התוא רקבל הבוחו ויבר תלשממ לע
 'הלתלתס ,הכורא ריר רבוע ,חצנמכ ,הנירמ טינרבק
 ־ומזתה תא גיהנהל אוה הכוז רשא רע םינחבמ תברו
 ■טסההא ליבוהל ׳ואיששיונ ,ירטנמל^רטשמב׳תר

 .יוארו ןמלטנ׳ג ותויה תא חיכוהל ב יח הלש
 היציזופואל ,םירצמ םע םולשה רילהת יהלשב
 ם7 תוער יקוליח טעמ אל ויה הרוכעה תושארב
 -־©ואה^יתלעתה חאז ףא לע י*"

 ^?התל רושקה לכב ויגנ םחנמ לש ותלשממ
 וחוצינב היציזופואה םע םירבדה ינ• מ רכ *ל^ל

 ■במרש ףאו רשומ ,תוילגרמ קיפמ הפ אוה והינתנ
 ןמצע לע תורווחה ,תובובנה ייתושירד םלוא , ט
 ותוגהנתה םג .תודידר לע תודמלמ *וויע טילקתב
 אוה םא תוקפס תררועמ תטהולה תטלקה תשרפב
 *רחמו םיכלוה וכש היעב הנירמה תא גדנה. למ

 םינטק םירבד ןכש ,הינפכ םיבצינה םירגתאה םיכ
 ־יהנמ לש םתוספא לע וא םתלודג לע ר עהלםדיכ
 ־בב םיברמשה לש הלומעתה יפשא וצר רשאכ.םיג
 הלשממה תושארל ר׳צאת טרגרמ " "י

 •למיסה לט העוערה התלכלכל רווס ף״^לימ

 הלעמ אוהש ־ תוחישה תקספהל השירדה םאה
 תורירר וליפא !העיגרל איבת - עוגיפ לכ תובקעב
 תוחישה תקספח יכ ,תעדל ידב1 הב יד ת ת;גשחמ
 תוחישה .תומילאב םירוצעמ תרסח המלסהלאכת
 םהיתובלב הווקת ועטג ,בטיה ןיק ׳״״״ םגש י״
 י-1*ריי ח חוא איבת ותקספהו םיניתשלפ טעמ אל ׳"

 י״יס תודבאתה יעוגיפ ■.ותיע־־שמט׳,־׳יא•

 "זייייד׳גז^

 חחא אל ןומט םיאקיטילופ לש לודגה ןורתיל
 לעשכ ,הלא םימיכ ■רוביצה לש רצקה רבררכזב■ 1
 רצמ ,םיטלתשמ ונתעדות לעו ירוביצה םויה ררס
 ינידמה ןחמו אשמה לע םיעגיימה םיחווידה ,רחא
 ןומר ילביטספ ינש דצמו ,ושמנו ושמנו ,ךשמנש
 ¬שה לב זא - ןוטלשה תגלפמב "םידוהיה תומחלמ״]!

 .הריצה קחרנ ־ היהיש לככ יתוהמו בושח !רא
 ;92 ץיק תא הרוכעה תגלפמל רכוז ללכב ימ
 הבור התתשוהש הליעפ תוריחב תכרעמ הלהינ ובש
 םרטש םייתרבח תובייחתה תורטש וזזיפ לע ז:לובכ
 הכ ןשומימ וליאו ,תוצרחנ הכ ויה היתורמוי !וערפנ

 .יקלחו םגמוגמ ,לברוסמ ,יטיא
 םירבועה לש תענמנ יתלבהו תקרוצה םתתיבש
 ,רתוימכ תילמס ,תחא המגור קר איה םיילאיצוסה
 ¬ייחתה ןתוא לכמ הרוכעה תגלפמ לש התורענתהל
 תוינידמ להנלו םירעפ םצמצל ,תולווע ןקתל "ב
 ־בוטה □יתבוש עובשמ רתוי רבכ .תיתרבח החוור לש

 וללה הווצמה יחילש לש םרכש .םיילאיצוסה םיר
 לע עבק ריר םיעובטה ןולק תותוא םתואמ דחא אוה
 אלו .וריסהל תקערזמ הניא תאזו -ררבתה לש החצמ
 תעדה תא חיסהל םהיתונויסנ רצואה ישארל וליעוי
 רלת .םינוש םירפסממ םירפסמו תואלבט תועצמאב

 .םמצע רעב םירבדמ םיבולקה רכשה יש
 ־ובח שרוק תכאלמ םישוע םיילאיצוסה םירבועה
 הירסממו הנידמהש םימוחת םתואב םיקסועו תדו

 ו ווו .!!■וע_

 םס םירפא יפוקב שגוי ןובשחה

 לארשי תלשממל יאדכ אל
 תתיבשל שפנ־תווש רתוויהל

 םיילאיצוסה םידבועה

 ¬קמ םה .םמויק תא קיחרהלו םרמ רענתהל םיפירע?נ
 תוילוחה םע יעצמא יתלבו ףיצר ימוי־םוי רשק םימיי
 ,ןבומכ ,הפירעמש הרבח התוא ,הרבחה לש תושלחה
 הי תוטילאל ,היצצונל ,הינחילצמל דוגסלו שדקל
 *השו .הלאכ םלוכ אלש תושעל המ לבא .הינומרלו
 הלאכל ,וחילצהש הלאכל ,ללכ ךררב ,תקלוחמ הרבח
 ,םינוש םימעטמש םישנא טעמ אללו תוחפ וחילצהש
 וחנצ ,תויונמדזה ןויווש ררעה לש ויטעב רקיעכו

 .תיבחה תיתחתל
 םירירגש .רשקמה טוחה םה םיילאיצוסה םידבועה
 -הל וחילצה אלש םילהק םתוא ברקכ בוט ןוצר לש
 םשש ,תינסרורו תיטסיריירק ,תידמעמ הרכחב בלתש
 טעמ אל יחוכו ףסכ אוה הב ידעלב טעמכה קחשמה
 לא ,הישנה תולוצמ לא הזה ירוכאה ץורימנ םירשונ

 רועו תונזה ,םימסה לא וליפאו תולדה לא ,ינועה
 ־תלמגתרי תיפיזיסה םתדובעל 'הרומתב־׳ .םיאולחת
 בורקה רכשכ הלש םיילאיצוסה םירבועה תא הרבחה
 רכשל רשאמ םהילפוטמ לש דעסה תואבצקל רתוי

 םירבועל םהל לא ירובכב ונממ תויחל ןתינש םלוה

 יריאמ 1חב__

 םימע ינש

 ^ גוהנל םיילאיצוסה

 וחיריו הזע"לע מ״ומנ םיישקח םינוחמש לי״׳נ אל
 ¬לצה ינגל וניתוקפס םירבגתמ־׳ לככו רכסה לע

 רדסהל תישילשה הנשל רע ץתסהל אלס ,אזה היע ,זזג׳פיו *יי וה1יוח1!■ המ
 ■םומכ - ענקה רדסה לע ט-ומב הווופל דנ סרממ ״״״״״■״ ם׳יוא

 -פלשיהיבמותלו,ןויגהחללו־׳מהנתאח^ו" סיונועםיסנאלשםנרזינ
 ¬יבה רדסה □א ,דהאה .םינוטםיזיופינ חקולש תוה .אקקול רווסג דוגינב לכה ■י ייעבותאו ויהי
 םיכר םירובסש יפכ - תיניטסלפ הנדמל לבוי םיינ .ותלשממו רצואה יש . "
 םיניטסלפה תאו ונמצע תא שיחנ עורמ ־ ומותב ץן־עחויהללארשי תלשממל יארכ א•
 םנוצרב ומסרכיש ,םייקלח םירדסהבו עגיימ ם׳ומכ ימ ןאחל םיילאיצוסה םירבועה תת בש .
 תא התע רידגנ אל עורמ ?םיררצה ינש לש בוטה 1,^1 או״חנחתפ תא אצמתש ■ורוגש הת

 ?עבקה רדסהל ןירשימב שגינו םייפוסה ונידעי'׳ן^שיי המצעמ עווגת אל רכ־לכ ת,רוצ
 ־לב תויזכרמ תויעב ריתומ םייניבה ־תסה ,ינשה ,י#ל זלסקחי אל םיילאיצוסה םירבועהש
 רסותש ־־ תויולחנתהה דמעמ תמגווכ - תורוחפ־ית !^וזע אל ינלוחו ףיקמ וחתפ םרובעב
 רדסה לש ותחלצה לע דואמ השקי ןהב הערכהה קוטונ הפירש תובכל !ויסנ אלא הניאש
 רפש - הערכהה תא םידקהל בטומ ,ךכיפל .םייניבה ינווגו רמעתמה סחיבו וו התיבשב
 ררסהל ריבס יוכיס קינעהלו - ךרוצ ,דנ ,ריהי אלימ ^ רורמת םושמ שי ,היפלכ רצואה

 ■םיניטסלפה םע ,^שידותאה הילספסל הרזח ךררה :הרוכעה
 ¬יבל םיפושחו ,םישלח חאסרעו ף״שא ,ישילשהו ייומדל הנוט תויפכ ךרר תרבוע היצר
 ¬סהש לע ראשה ןיכ ,יניטסלפה הנחמב חישממ חדוק י ירכ־לכ םלי
 רדסהל רע תויזכרמה תויעבה תרתפ חא חותרל ומיכ
 ¬ינוציקה ויבירי לומ ף״שא לש רקוזיחש רחאמ .עבקה י-—-־־
 ¬נש המ התע ול קינעהל בטומ ,ונניינעמ םג אוה םי

 .םינש המכ דועכ ול קינעהל ךרטצ

 אל ןיידע ,עבק רדסה

 ויחמבע ,הדבועח םע םי*,)םינעינע סינ״קומסאי"' 11
 ייר רלנסהה המרנ רעסה ו׳נז׳נ :־הושינ"ןותיעכ חותמה

 דמירמאו הפוריא יאצויל הקירפאו היסא יאצו• לש ם דל
 .זנתנש יליא־ ינ־ר יא הדוקינ המינ אלנ ,הוטש־נ -ןנ

 י""

 ״•" *״551״* יאצי'ט״ ־יניימנ ־אה

 •הה0ויטלשהש ,הקוצמה הונמשו ""'"^בהש -שר
 תסשל האו םגוזומ אל"פו^ושענ^יקופיה• .השעמה
 ■וס ונוע אטנהה ,םיקופד 1״״^ ויכנ ילא,צ

 רועיש תלרגהל תוינבת לע .םגינא .רביע ריגיחה ירסמ
 ףפילו סוי תכראהל ףסונב תאז .תורגבה תוניחבל סימ מ
 םדימלת תואמ הלכ רוע יפיסוי הלא תוליעפש ונת ■ם י
 1* ,חואטיסרבדיאב םירולילה לספסל חרז לה תורע גבל
 דה םוחתכ אלל ןויוושל עיגהל :היעבה ןורתפל •יי״ר יגרר

 .םירעפה לע רשגל לכונ רב קי .ההובגה ה.בש
 לנקל,הסעמןושלב .ששיגיאלי-ינש תכשחבויקינ!סא
 רע ןיבג ,םדא חונב ףדוע ליגב .ויתורושל ריעצ לכ םוב
 ־שחכ תחקל שי .קוחר אלר דיתעב ףירחתו וית ■ריע-י הלע
 יאצוי םירוהל םירענ םה םיכייגתיכ אלה םיריעצה בורה .ווב

 .הקירפאו ריסא
 ימל רפיס .אישמ תיב לש זיר״ה ל־גנימ •י׳ייןי ״״״
 אישמ לש השרמ הסחי לע םיאנותיע םע •עיגפכ ם ס •ימכ
 סלוןה יבחרמ ם״רוהיה םיגיהנמ לכ לש סגפר :1טצ ו ייע
 מ8אאמן תעזתסתחב ,יתקר ויכ יוגודי יבש "*ישמ״מ

 • .לארשי ןיבל םליעב תזירמדו תודיממ
 •חינוס תונווכב אלא קימיג סחסנ ינורמ אלה !71יו?0 ינא
 םחוא דסב רגתא ,אישמ ינורא ,ביצת ,יברה אי-י רכ סא
 סייתרנחה םירעמ תנטקה ןעמל ולעשיה ••םיירוה ם ג הנמ

 היסא יאווי לס סחימ ברקב הלבשמ תנוויה ןעמלו לאיהינ
 ־לולמ ,יתרעה ץפמ רמה חזמב תא לרלית רכב -מ דמו
 ־... ■•• .זיזיהל איבהל

 םויכ ןתינ אל ,הארנה לככ
 םיניטסלפה םע םכסהל עיגהל

 ,עבקה רדסה לש ויביכרמ לע
 תויעבה תובכרומ ללגב ץו

 םושמ ןהו וב תורושקה
 לשב וניא לארשיב רוביצהש
 םירותיוול יחכונה בלשב
 וב םיכורכ ויהיש םידבכה

 םילוקיש לש םליצנ םירמוע הלא םיקומינש אלא
 ־יע ךשמה לש תנוכתמה תא םיבייחמה ,לקשמ ירבכ
 -םה .תישאר .עבקה ררסה תייחדו םייניבה רדסה בוצ
 רדסה לש תוירקיעה תויגוסה יבגל םידדצה ויב רע
 םישרה ונעקשה םא .רושיגל םויכ ןתינ וניא עבקה
 ירבעמ תלאשכ ,תיסחי תוטושפ תויעב ןורתפב םיבר
 *ברומ תויעב ןורתפל שרדיי המ בושחל יארכ ,לובגה

 •יתי .תויולחנתההו תולובגה ,םילשורי תויגוסכ חוב
 -הליחת וחיריו הזע" בלש יחקל םא קפס ,וזמ הר
 רדסה לש ינשה בלשה תארקל הברה ונתוא ומיכחי
 קיפהל לבט וללכב םייניבה רדסהמ םלוא .םייניבה
 םא ,ראשה ןיב ,עבקה רדסה תארקל םיינויח םיחקל
 ¬קלה תניחבל קיפסיש ,םיבלשה ןיב ןמז חוורמ םייקנ

 .םיח

 •יא בצמב אצמהלמ הקוחר לארשי חלשממ ,תינש
 טלחומ בור הל ןיא :עבקה רדסהל הכילהל ילאיר
 ;ךשמנ רורטה ;תירירבשו הנטק היצילאוקה ;תסנכב
 ¬לצה .ןלוגב םישק םירותיו םג ליבקמב תלקוש איה
 איה םגו - תירוביצ הכימת גישהל הלשממה ?0
 ־ןוה םיניטסלפה םע םייניבה רדסהכ - הליזנו תיקלח
 םינשבש ,תשגרומה התנעט לע הבר הריטב הססכ
 ־שייתההו םילשורי דמעמב יוניש לותי אל תובורקה
 םרטב עבקה ־חסה לע סרמל הסינכ .םיחטשב תוב
 הלולע ,רתויב םישקה םירותיווה תא בייחיש ,תע
 ררסהד ךלהמב תירוביצה הכימתה ללכ תא רערעל

 .םיניטסלפה םע
 ף״שא סא םירומח תוקפס וניניעב שי ,תישילשו
 רסות לשב ,הזע תעוצרב חטשה לע טלתשהל חילצי
 ¬יטסלפה בורש תורמל .תינידמ תושי לוהינב ונויסנ
 אקווד ,עבקה רדסהל ןירשימב רובעל םיצח םינ
 ¬כהל הלולע םלוהינל תחא חנב םיחטשה לב תרבעה

 .םאמחה ידיל קחשלו ף״שא תא ליש
 םיבייחמה םילוקישה תבוטל הטונ ףכהש קפס ןיא
 םויכ ןתינ אל ,הארנה לככ .עבקה ררסה תייחד תא
 ררסה לש ויביכרמ לע םיניטסלפה םע םכסהל עינהל
 ןהו וב תורושקה תויעבה תובכרומ ללגב ןה ,עבקה

 יחכונה בלשב לשב וניא לארשיב רוביצהש םושמ
 י דפהל היהי ןובנ .וב םיכורכ ויהיש םירבכה םירותיוול
 םייניב ןורתפ בוציע לש ,תיחכונה תוינידמכ ךיש
 קלח תוחפל ןקתל ץירע ןתינש ,םיחותפ ויתוצקש
 ותחלצה קרשו ,וב תושעיהל תולולעה תואיגשהמ

 .עבקה רדסה רבעל םדקתהל ונתוא ענכשת

 ולביל יחא.
 רזאםוחאבקעז

 לי׳דפמל םיברוקמה םינברה לש הכ^ה0
 •והי םיבשייתמ יוניפ תדוקפל תויצ־יאל אייקה-י
 !״_ חייתף יסחיל רעושי לב קזנ םרג ,ןורבחמ ם ר

 ווקולהסב ונ""" ^ סייאמה ,תיטילופ

 ■סוהוזהויטא וית׳י ■י3'■יי" ־״״״״

 ל״דפמה לש תמאה עגר
 " ^ __ םיברו!;

 לש סינותבה .. - -נ- לא * . לע :ל״רסמה י״י׳״גמ-מעג
 זי־נ"״נ ״ "סמלוסכל*

 ־:י ס־יה ״ נ׳יד1 יגי -י םי'םייטיל

 ט•**" "י״י
 *עזג •יניז ל" ־*יי ח חגטל תוירחאכ תא
 היד חצולהס ישג סבג ■סיב .*ימירר דילי

 =״דכמי■
 "לי׳6'ל־׳ ז׳־ז״י״׳ילני
 .־תווסני לוורש*נ "מ־תזזטזיר^״עפ5

 ףא שוימ שי ■"ךנלזתבשס מ?ן הלאכ
 לארשי לש זמרמנ:,יג^^1גילסיושכו םירגובב
 ־ישארה םעפה מ יי^ "^ל^ ונאש הנ

 ייהיי דמיע יגיהנמ ז" במוסנ ^

 סעכ עצובש םעה חצר יפלכ םג וניא
 ■סמיאה לש םייחרזמה הילבחב 1915־ב נ .

 ?םינמראב סג יבל םאה
 -סרב^יתכרעשמיארה לשותנרקה ■תינאמ׳זוי^ ־^־5םה7שה ** הר״יא ל׳ישיעי
 ?צגוג רונוא לארשיב היקר" רירגש םע """יה ־חדה תא זמאלו בדגל .יג

 ד^מ^דע םיימעפ)יתוא םישאהש יפכ ,חי״^^ומ איה ךכל יאנתה לבא .הירינ
 ר אמ (הכ רע^ היזיולטה*רוטנ ^ זיא הממחש תילקידרה היגולואיתה

 הריתסהש הקיתשה*תמזח י^ף^גט*^ ליאמ לע
 ךוניחה תכרעמב הקיתש :ם גמראה לעומב התוא .רת הל

 !סונ זב םלוא

 ח'/,"ייו חחגעמהו .רזפ ידרמה ם׳ז
 ./ן^״^רסעויחייגב לש זחגולואדיאל

 10י0 יי0^ ספמת איה
 | '"ל וזזהל זליפא - ידפ רתזי לע רהוזל

 ־סילשה ידחא םתפיד־ם -
 ^!י ",תדה הגלממ לש התוחמג

 ?י"1 י״״י תא לכסל הלזבי
 ^532 ללההש ןועג ידוהיל ידוהי ןיג
 ?ג*??."3 יליפ* -דסידה עמג יתלב

 וא .ג״גר."!
 םהיתוצופת לננ!-.^

 רק םילפונ המחלמ תעב יכ יול״נ הק ^ ^
 ומכ ־ המחלמבו ,עשפמ ם םתה בוקמ ס׳^יי

 םשב ,רייגש" -י3 '"!צ^למסזטיי#
 ־סנה רפסמו ,םע חצר ה הש י?1״4נ 15׳ ך
 דרשמ םג .ותעדל םוגומ ־ ^ני ",לשוריב ;

 ררעש ,אשונה לע ייועחה םרמו לש י|(0-

 לש התשרוי ,הרקנא חלשממ מ ^ ,יתעד תוינעל ■הים״1;י ״ ״ט'״ ״נ
 אל המל . 1915*3 עייא״ "8״ ן,

 115.4.91׳ ־זיאה־נ ע'8״חרוינמנ סווי ל* יי
 תיצחמ ינפ לע ימאמ ד1
 ■טרא האוש התיה םאה" :"יי"'3" ׳" ־!

 יקרוטה ריוגשה,םע ןויארה
 תאוש תשחכהל סרג אל

 התטלבהל אלא סינמראה
 .לארשי לש ימשרה הלוק ידיב

 רצינש ריאמל הבושת

 ¬אה" ךרוע וא ,בתוכה יקסבונורכ םשאוי םאה "!תינ
 ¬אה האושל םישחכתמ ,םהינש וא ,םהמ ימ יכ ,"ץר
 רחא אל לע רפוסמ רמאמ ותואב אולהו ?תינמר
 ,םינחרזמה ילודגמ ,סיאול ררנרב ׳םורפ לע רשאמ
 םע־חבט היהש ךכ לע קלוחה ,םהבש לודגה אל םא
 תוכזל "תולקמ תוביסנ" רכזאמ םיאול .םינמראב
 ,"ץראה" םשאויה ,ןכ םא .וז תיגרט השרפב היקרוט
 ?ינמראה םעה חצר ישיחכמל די-תניתנב ,םיחה ומכ

 !?"ץראה" לבא ,מ־חה אלימ
 תעב םינמראה לש םתומ חא רשק םיאול יפורפ
 הירפמיאה לש םייחרזמה םילבחה ןמ םשוריג
 ולבס םישרוגמה .רוקל ףאו תולחמל" חינאמ׳תועה
 ,רציגשל רוגינב ."םעסמ ךשמנ ובש השקה ףרוחה ןמ
 ¬אה האושה-ישיחכמל 'הפ ןוחתפ" תניתנ הניא וז םג

 .תינמר
 הז ?בושח אל הז ?םויה לש היקרוט תבשוח המו

 ?יטנוולר אל
 ינא םינש הז המול ימצעל השרמ ינא ,ךכמ רבלו

 ¬רקיב .םילשורי לש ינמראה עבורה ירעשב אצויו אב
 ¬יזומב םילשוריב ררוגתמה ידוהי לכמ רתוי ילוא ית
 תרדהנה היסנכבו םירפסה תונחכ ,תורבקה־תיבב ,ןוא
 ךרואל תאזו .עבורב םינמראה לש (סמיי׳ג טנס)
 םיילגרה .הדאפיתניא ילב וא הדאפיתניא םע ,םינש

 .ץפח בלה ובש םוקמל ךתוא תואשונ
 ¬מרד ךפהמל םרג קר יקרוטה רירגשה םע ןויארה
 .ינמראה םעה חצרל לארשי לש הסחיב ירוטסיהו יט
 ¬נכב ריהצה חיקרוט-לארשי יסחי תודלוחב הנושארל
 ,ןילייב יסוי ץוחה רש ןגס '94 לירפאב 27 םויב תס
 ¬ינה תא םלועמ ונלביק אל" :לארשי תלשממ םשב
 אל וז .המחלמב השענ הזה ־וברהש רואמ יחטשה חות
 ונחנאו *ע לש חצר ,תבט טלחהב היה הז תמחלמ

 םירבדה גוסמ הזש םושמ הזה רבדה רוכזיאל רי ןתינ
 ןילייב ר״ר עימשה וז הרהצה ."־חבזל בייח םלועהש
 לש ונונגס לע תסנכב האחמ תותליאשל הבוגתב
 תאוש תשחכהל םרג אל ןויארה ,ןכ םא .רירגשה
 לש ימשרה הלוק יריב התטלבהל אלא םינמראה

 .לארשי
 ¬רוט יגיצנ לש הקיתשה תמוח הטטומתהש בוט
 חורה חורמל ,הבתכה תנרקה רחאל ביבא־לתב היק
 ¬וכי םניא היקרוט םע םירפתשמה םיסחיה .תיחכונה
 חבטה לע הבתכ לש .דתנרקהב םייולת תויהל םיל
 ¬יולת סה תרחא יכ .תינאמ׳חועה היכרותב םינמראב
 רירגשה לש םעזהו תידרונ תולוח לע םירסוימו םי
 ,ירוטסיה וא יאנותיע ,ןובריע תניחבב סה ותסריגו

 תינש 79 ינפל שחרתהש המל

 ןמו

 לודגה רזגה
 הצירפ ץרפ ריהק םכסהש ,תויהל לוכי
 הדוסימ סונמ ץא אליממ יכ םג ןכתי תולשל
 אל דחא ץנע יבגל ךא ■תיגיתשלפ הנידמ לש

 ריהקב םולשה תוחיש :קפס תויהל לוכי
 .לארשי לש הרומגה התעינכב ומייתסנ

 ינממס חא םיאניתשלפל הקינעה לארשי
 רוזא ,ןוכרר ,לזב ;תיאמצע הנידמ לש תונובירה
 תוחטבה סרפ ןועמש לביק הרומתב .גויח
 לע :ןהב דומעי תאפרע םע קפסש ,תולפרועמ

 הנמאב לארשי תדמשהל ארוקש ףיעמה לוטיב
 רפה רבכ תאפרעש תוביוחמ) תיניתשלפה
 לש ותוענמהו עיררענה רותיאב הרזע ;(רבעב
 ־ץתשלפ תנירמ אישנ" ראותב שומשמ חאפרע
 ול וארקי רכ םא ,ןכסמה השעי המ ךא)
 וינע קר ,תקולחמב םייונש ,ורתונ .(?םירחא
 יבנלא רשג לע יניתשלפה רטושה לש ומוקימ

 .וחירי רווא חטשו
 סרפ ןועמש טטוצ םכסהה תמיתח ירחא

 רזג ה!" ,רזגהו לקמה תטיש יפ לע יכ ,רמואכ
 ולביק םיניתשלפה ■*רוצ אוה הזב .*דאמ לירג
 לכ .ץרא םהל התיהש ינפל רוע הנירמ
 .םילבה לבה םה "הימונוטוא" לע םירובידה
 תשגומ וילעש לודגה רזגה אוה ריהק םבסה

 .ץתשלס תנידמ תאסרעל

 ?הז גח הז
 "םילעופה גח" לש םיכיראתה תוכימס
 :תילמיס רא !חירקמ איה תורדתסהל תוריחבהו
 הפקשה ,יאמב ו־יד ומב ,תגציימ תורדתסהה
 .ימוקהו יגארטה ןיכ םש יא העוקתה םלוע
 לארשי םעל החיטבה ריאמ הדלוג רשאב
 ,ץראהמ הקיחרה איה ,"ונימיב םזילאיצוס"

 שקיבש ינקירמא ידוהי לכ ,רור תונשל
 םלועה תורהי יפסכ תא .ףסכ ןאכ עיקשהל
 םיטסילאיצוסה יכ ,תומורתכ קר לבקל ונמכסה
 לע םזילטיפקה טלתשי ןפ ,וששח תורדתסהב

 .הנירמה קשמ
 ךורעל תורדתסהה הזיעמ אל רככ םויכ
 םילגרה םג .יאמב ו־ה לש םיינומה םירעצמ
 ןורהא־ןב קחצי קרו םינרתהמ ודרי םימודאה
 ילתוכ ןיב ךא .לנויצנרטניאה חא רש דוע
 לש תשפועמ הריוא הרוש ןיידע תורדתסהה
 תא קר תתרשמה ,תילכת תרסח היטרקוריב

 .המצע
 תונורדסמ תא אטטת הננער חור םא םג
 ךיראתמ רסוי אל םודאה עבצה ,לעופה רעוה
 דבכתהל יוארש גח הזש ינפמ אל .יאמב 1־ה
 "הריחב םוי־׳כ רכומ יאמב 1-הש ינפמ אלא ,וב
 עגפיש ,םלועב חוכ םוש ןיאו .השפות יכרצל
 רדעהל ירבעה דבועה לש תשדוקמה ותוכזב

 .ותדובע םוקממ

 לע־יטפוש
 הנירמה אישנ תא רקבל םוקמ שיש ומכ
 ךירצ ךכ ,ול אל םינינענ ברעתמ אוה רשאכ
 טילחהל וחמז לע רמוע אוהש העש וב ךומתל
 ןמצייו רזע רשאכ .ותוכמסל םינותנה םיאשונב
 םיסנא ,םיחצור לש םשנוע תא בוצקל ברסמ
 ,אירב ןויגה קר אל אטבמ אוה ,םימס ירחוסו
 קקוחמה וליא .רוביצב חורה יכלה תא םג אלא
 חיה אל אוה ,םיחצור לש םשנועב ורצקיש הצר
 רסאמל םתוא ןודל טפשמה יתב חא בייחמ

 םיסנא לע ליטהל םיצח ויה םיטפוש םא .םלוע
 ויה םה ,רתוי םילק םישנוע םימס ירהוס לעו

 .תאז םישוע
 אישנהמ עבות ,יאביל רוד ,םיטפשמה רש
 תוצלמה יפ לע ,רבעב ומכ ,םישנוע בוצקל
 תובינחה תקלחמ ,גהונה יפל .םיטפשמה דרשמ

 טפשמה תינ אלו ־ םיטפשמה דרשמ לש
 לש יפוסה םשנוע תא הב רע העבק - ןוילעה
 דרשמב םידיקפש ,ךכל הקדצה ןיא .םיעשופ
 תא םיפוכה ,לע־ימפושכ ושמשי םיספשמה

 .הנידמה אישנ לע םתער

 דיפל ףסוי



 ושת רייאב ־ב .'א םזי

 ווו
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 ףוננזיד בוחר ומכ ןאכ חיח םעפ ־זזוחי

 הערה ט1ה 7 :וחירי
 דירדמ ,לארה ילא .וחירי הממש ,םינש עבש ינפל ,הדאפיתניאה הצרפ זאמ
 םעפ לש םיאלפנה םימיל עגעגתמו הנורחא תבשל וחיריל רזוח ,םילויט

 90 שאלפ :םוליצ

 ןיאלש ןנח תאמ
 ישארה בוחרה ,ןאטלוס ץע בוחרל לארה ילא לומתא רוחשב

 מ״נ״סי^סח יליל־ו וילא תי״ח״ז׳יל•
 לש םסרופמה םירמתה ץימ וכותבו לויגח תשוחנה לכ סוס
 תחאל תבשחנה םירמתה ריעב תיב ןב לארה ה ה ם נש ־וחיר
 רקינ םימיה תשש תמחלמ רחאל .םלועכ תופיה וניטה "יאנמ

 £במ ךרואל וחנוהשדוזזו ז״ו״פתאחכשא אל ידיעה תוחוחינ

 •יחניאח סחס םימיה לש חונוונזל הגרעב לארה טיבמ שיח
 "חרזמח בכוב' תרעסמ לעכ תניחבמ םג זמכ^תנחכמ תראס
 •יכה תחת תופוקת יתש ומירי התייח ,תיריעה ־סימ לע יימושי

 .תגשגשמו תססות ריע ;״״^?ורפ יד״

 ^,?טאיד ^חרה תדיריבו םויב םכסהה לע המיתחה םע
 ונייהם״4טעמכו־י מ1■ חי־ייייי ני׳חב י"•־""
 הריואחמ םיגהנו יעבט םיררה ץימ סוכ וא הפק םיכ ם תדש
 ־ומיד מ"׳ תדעסמב ונבשי םימעפה *ז■ *0 ל״ ^

 2ם יליל?תא םיעמוש ינ״ה״אה־

 _מ|..ך ,!•ך יוי1 ייעשר תיריעה רביב רוזאב ובבותסה תועש
 רנ תאמיקשקשמ 2 .ךפשמ םשארבשכ םימריממ■

 חרזמב ותויב םיעטה םיימחה תינובזה^תמ

 דותרל תונמדזה למ םילארשי יפלא ועיגה הדאפיתניאל רע

 יודיבל תיחפל סנכנו העיסנה ־"ס ה״ם י״י ח "ל
 ־ריווע יחבוצ .םיקותמה דוהה יציממ םוגלל ידכב קד ולו ריעב

 *"דממ ?יבונל״וישאיי״ר 5?״}^ '־׳'״ ״
 הייפיצב םיירי ףשפשמו חפוקה דיל בשע אל רוע חנחיווע
 םירבד הבריד שי וישכע רע" .וחיריל ורזחיש םילייטמה יפלאל
 רגמל וחירי תא סינכי אל םכסההש הווקמ ינא .םירוגס אל

 "?דוי אל יוע ינא וימע תברל וא םילשוריל אצנ דיא •ויי־ימ
 רופיתניאלשסינש עבש קוהמל הלובי אל ריינ לע המיתחה׳ י

 לארדו אוה .םירכ־לא דבע ,תימוקמ היסאמ לעב ריבסמ ,הד
 רודל 'חמכסהבש םישוריג" ומכ אוה שדחת םכסהה יכ םימיכסמ
 באכהו לבסה יכרב לע ולדג םה .םישק תינורבו חראפיתנ אה
 ווחמי טוחלו רווחל ולכוי םילארשיהש דע בר ןמז דוע חק ו

 *דמ&ייגייגיזגיפ?
 יתביתכ ־"ל סנכא םא יל הנשמ אלי .וחיריל רווחי דחעש ״
 ייימ וא םירמתה ץיממ םוגללו רוזחל חמשא ,רבעמ תדועתב
 !ף?נעאהנול וניכו■!*לארשימ םיריית תיבזנק סע רחי ורהת

 !3ס0ז!!ו96

1111: 

 ןוזמ דממ?
*606824 

 1י .5.84 ןושאר םוי |

 דגא לש יש־חח-ישפוזו סיטרכ םינוק
 רצומב םוי לכ םינוח בירעמ םיארוק
 סרפה םא .לופוימ ספיליפ לש וחא

 םרוז הכוזה רפסמהו ימויה דייאתה
 !םתיכז - םכלש סיטרכב עיפומל

 ׳ " לארשי ץואב םידבועה לש !הללכה זחררתשווה ־88!־־

 םילשורי ילעופ תצעומ ומ

 ח1גפחח דעומ ת״חד
 וע״עחה ילעפמ תדימ ד1ו

 ,ש״עתה ילעפמ תריגס לע האחמב ,הנגפהה
 .םימודא רושימבו םילשוריב

 ,10:30 העשב ,1.5.94 ,,א םוי ,םויה םייקתהל הרומא התיזוש
 י ,הלשממה שאר דרשמ לומ

 הרששמה תארוהב התחדנ
 .תפשונ העדות םשרופמ חנגפחת דעומ לע

 *לאירוצ ןועמש
 םילעופה תצעומ ריכזמ .

 ■ווואפ1ו 5
 — עו3ק בח.<וג ויי^* ״״

 עובשףומ.:ו,׳!'י^ל^יוע!ווות1וי׳,ו׳^:!

 שירענ .דיורק טהט;1 נ ותד 111 י.ד^ל ןזדוא
 !ופיתניאה ־ידי/׳ !:ועט זי11מ ■/!ז׳טזט לע
 ושל הכולהתבו■וזע תיו־ויוווי £1 עי־זע־מ

 היהש ,3יחעמ ב11'.ו .1ח׳?ד1גמ;ו תרזח
 ןמשות הלגמ ;וזע תעזת:!ישיש זזז׳ג

 54 לע ,החילטח לע ר:.חמ !ןקלוו .ווירעט:!

 ווע םירחא ,טידוחיח טע טולשב זתין/־וד
 ,םיגורהה ;ואנש; 1 ,ר־סח תא וו ורש אל
 ,ילארשיה שור־ירה ףוטל טיצחמ סלזרו

 תישפוח דבכ ?ויוות וזזעש חיצ־ח
 חנדהוב ילא חאמ

 יוהשוחת ריוואב .ריהק םכסה תמיתח ינפל ןורחא עובש ףוס ,הזע
 זוזנזלהת .זזאנשב הלוהמ הווקת לש ,סעכב הלוחמ החמש לש ,תושגרתה
 תממ התיבה ובשש םישקובמהו םישרוגמה רובכל תרעוצ ,סירליו ם סוס
 דפ לע םיניתשלפ םירענ .שגרנ להקה .רתכומ לא רמוע בוחרמ תאצו
 זזקת אנצ ירמ םישובל םידלי .הלודג הלומהה רא ,העונתה חא םינווכמ

 .הדאפיתניאה ידלי הלא .םהילגרב

 "ס ןסח הב גהונש תימוקמ תינומ םע הזעל םיסנכנ ונחנא ישש םויב
 *תםערתי ,ותחפשמוןסח .היע׳גס בשוח ,םידלי הנומשל בא ,36 ,רבע
 :םמה תוכלשה תא ושיגריש םינושארה ויהי ,םיברעו םידוהי ,העוצרה
 ?,ווול עלקיג םאש ,ןסח וגל חיטבה םעפ אל .םימי רפסמ דועכ םתח ש

 :ימי םכלש המשנהו ,םיחא ומכ ,ילש םיחרואה הפ םתא" *•וסיגכ ונ לע

 % ןורחאה עובשה ףוס תא .ול יתנמאה .רמא ,יילש המשנהמ הבושח
 .היע׳גסבש ותיבב

 ^1יהונננ תרבג .עירמ ביבסמ להקהו תנגנמ תרומזתה .ליחתמ רעצמה
 דוס ,גג ןב ,הזעמ חאסרע רהנ ,<תאםרע רסאי) ראמע ובאל םירומזמ
 *ויח יגפל םירופס םימי .רשואמ ,חתפה יליעפמו רהזא־לא תטיסרב בואב
 ?וימוחסבל גאדי יניתשלפה ןוטלשהש םיווקמ ונחנא'*ירמוא אוה ,םכסהה
 ,?ביטו םיווקמ םלוכ .תישפנ עוגר שיגרמ ינא .ונלש הנירמה הפ םקות
 ידה לש לבסלו שוביכל ףוס היהיש ידכ ,וזה המיתחל םייניע ןויליכב

 ."םולש םיצור הפ םישנאה לכ ,םידוהיה לש םגו
 ?ינוצרב ליימלד הזעל סמיהל לכוא ,ילארשיכ ,ינא

 :!"י היהיש לאל הווחתשמו ללפתמ ינא .יתימא םויקדד היהיש הווקנ
 .־ןוכיתה חרזמה לככ

 /י ..... :1^ י
 ;טי'׳':7■:׳-ט■: :־- י ■■י *^!׳:;ט- ט״:,^׳׳'7: 1' - :י

 .פ.א :םוליצ

 .־[ הנכסה לובג יע
 ?•■מ "םולש ,םולש ,םולש" םיארוק ונביבס םיררוגתמש םיריעצ
 {ו״בש לא ראמוע בוחר זכרמב םירחונ ונא .ונתיאס תקחרתמ תינוגססה
 ;גוהנ ןייוע• ■חמשל םישקתמ םהמ םירחא .םיניתשלפ םיריעצ תצובק
 ?*דוע לכ .םולשה ןכיה •םיניתשלפ הפ םיגרהנ םוי לכ .םישנא ונלצא
 £ 1׳םשמ ריעצ ץרפתמ עתפל .'הזכ רבר ןיא וניניעב ,וחוא םיאור אל
 ■'?ייגתוא םיגרוח םתא .םידוהי אנוש ,הפ לאשתש ימ לכ .םיריהי אנוש
 ,ןל מ ,החילסה לע רבדל שקעתמו ותוא קיתשמ ורבח .ונרבעל עיבצמ

 .ן81*" וקיעה ,חולסל םיצור .םולש םיצור ונחנא .ןוכנ אל הז" .חאנשה
 ,רמוא אוה ,ק■״״■ ג ,רמוא אוה ,'קיספי

 ; • **״ רכ ,הלגע לע תולעל לארשי ידא םלצל עיצמ םיניתשלפה דחא
 'י^ילא' !וחוא ריהזמ שיאה ,תירבעב ול הדומ יראשכ /םידעוצה לכ חא

 ־;?׳לעינמ וליפא ינא ,רואמ םח ןאכ קסעה .ידוהי התאש רחא ףאל
 • תא זכסמ התאי :בוזעל וגתיאמ שקבמ יניתשלפה דיעצה סג ."הסמ

■ 

 'י.

 ^נ־י יי״יכ תויחל חצור ינא" ,רמזא אוה ,־יניתשלפ לכ וסב־ .י""" י-

 שי .םילבלובמ הפ םישנא'
 חא םיצורש הלאכ

 □יצחש הלאכ שיו םולשה
 .ריחמ לכב ותוא סורהי
 ,רתויב השקה יותיעה הז
 "המיתחה ינפל םימי המב

 היהיש ,ונלש שפוחל םינחמ ינמנאוז""**^
 הניר״אההפוק״נ.ינילי׳־מי״״ל״״־
 ונשגרהו המיתחה תא וחד ־ץחלל מש
 הנומאה תא רכאל ינדחפ ־ספספחמ הפ וה״"
 םישנאו המיתחל דעומ ש ,^ל □יליחתמ

 ¬תישפוח םעפ היהת הזעש ו טאי ם
 םימיל רוזחל הווקמ ,ימוקמ ת גומ ■

 תנשב ,הדאפיתניאה ינפל .לארשיב דבע םהבש
 שש־ .רגנכ יפותיש בשומב ,לארשיב רכע ,1972
 ןב ומכ יתייה .יתוא ובהא םלוכ .םש יתרבע םינש
 .הבילחל תורפה תא איצומ יתייה חכש םויב .תיב
 וז ,וללה םימיל עגעגתמ ינא .םש יתרג וליאכ
 ומכ םישיגרמ ונחנא וישכע .הבוט הפוקת התיה
 לארשיל סנכיהל לכוא דיתעבש הווקמ ינא .בולכב
 םעפ .לבחמ ינאש ובשחיש ילב .רחפ ילב רובעלו
 םויה .ביבא־לתב רקוב תונפל 2־ב בבותסמ יתייה

 .ייברע ינאש ללגב קר ,חצורל בשחנ ינא

 ,םיחרואכ הזעל ואובי םילארשי םגש הצור ןסח
 לעופ לכ .הפי הפוקת התיה םעפ" .םישבוככ אל
 .וילא ולש תיכה לעב תא ןימזמ היה ןתחתמ היהש
 ינא .םימעפל םינשי וליפא ,ישפוח ונלצא םיבשוי

 הנומש ןסחל .־הלא לצא הלא חראתנש הווקמ
 .םישרוח השיש ןב אוה םהבש ןטקה ,םידלי
 ,ויחא ינש םע יח אוה ,בויב ףצומ בוחרב ,היע׳גסב
 ול .ןטק תיבב ,םירגובמה וירוהו םהידלי
 .ינועבו תופיפצב םייח .םירדת ינש שי ותחפשמלו
 ינפל רע .םילייח ןיאש טעמכ הזע תובוחרב
 תוחכונ רחבומ לא ראמוע בוחרב התיה ,שדוחכ
 קר .םימוסחמ ןיאש טעמכ םויה .תטלחומ תיאבצ
 םילגמ. ,םילייח המכ םירמוע היע׳גס תמוצב

 .תולפקתה לש םינמיס





 ינוטלפא הידא תאמ 1

 1יע םינש רבכ םימלוח םילארשי ומר 1
 דחאל םנכיהל ולכוי ובש עגרה ■ 1
 חיגהל ,רגסמה בוחר רוויאב תומלואה ■ ■ ■
 ,תוריכמה שיא לש ונחלוש לע ק׳צ ■ ■ |
 םה ךכ רחא תועובש המכש תערלו ■ ■ |
 דוחבש בכרב ,ףוגנזיר בוחרב םטיאל ולגלגתי ■
 תחונתב ראוגי לש ףוסכ ןולספ דומעי ולש תינחה |

 .תורעתסה ■
 ישיבכב טטושמ ,־׳ישמה לותח" הנוכמה ,ראוגיה 1
 םינשה שולשב קד לבא ,הנש 50 רבכ םלועה ■
 ראוגי לעפמ תא ררופ הסכר זאמ ,תונורחאה ■
 יגיצנ רוקיב רחאל ,הנורחאכ דחוימבו ,ירטמוקב |
 ,ןאכ ותוא תוארל יוכיס ןמתסמ ,ץראב לעפמה ■
 ,י ,םינפסא לצא קר אלו ■

 תילארשיה הרכחה" ,ררופ לש ילארשיה ףינסכ 1
 רהמל םא םיעדוי אל ויידע ,"םיליבומוטואל 1
 □א] עיגיש ראוגיל תוחתפמה קיזחמ תא ןימזהלו ■
 המכו המכל םורגל ידכ הזה קפסב יר לבא (עיגי 1
 .הרתיה תא קודבלו קנבה ףינסל ץורל ןוממ ילעכ 1

 ,וראבוסה ילעב תא ריהזהל עגרה הז ילוא 1
 ורהמי אלש ,םעה תוינוכמ ראשו ישיבוצימה 1
 סושמ םהלש תוינוכמה לע הריכמ תועדומ םסרפל ■
 הימגדכ קר ןאכל עיגת סא םג ,ראוגיהש ■
 םימגרה .לקש ףלא 50 הלעת אל ,״םייממע^ה 1
 הילגנאב םילועש.*3.ב־ה ,ראוגי לש ״םיעונצ ה 1

 6,000־ב התוא יתינק" 1
 , 64 תנשמ ,בכרה .רלוד 1

 10 טעמכ תבשומ היה 1

 ׳הלקת ללגב םינש 1
 ומכ תוהפל ולעי ,יציא '!׳'>'םי< יט"ש'ל 1

 ינוויהמ רואמ קוחר ץירע הו .ישיבוצימ העברא 1
 לכב לבא ,(ץראב ,סיסימ רחאל ח״ש ו'ילי"16 כ) ן ,ט״שיל ףלא 700 הילגנאכ הלועש ,ומוינלוסלש 1
 תוצופנה ןמ היהת ראוגיהש יוכיס ןיא^קמ 1

 אובייל תוכחל תינלבסה תא אצמ אלש רחא
 הרבח לעב ,רצלכ ירוא אוה ראוגיה לש ימשירה
 יאבצה תורישב רבכ .הקינורטקלא ייצו״ ^כ'י
 רע ומז הברה רובעי אלש .34 ןב םויה ,רצלב ער
 ,,א- .ואייי גוסמ תינוכמ יימעת ולש הינ״נש
 40־מ תוחפ ץראכ ויה ,80־ה תונש תל חתב
 לק היה אקחד" ירצלכ רכזנ ,־׳םיגוסה לכמ םיראוגי
 למ וזכ תינוכמ קיזחהש ימש םושמ ןתוא ש ברל
 .םינוקיתו תוריש לש תויעבו ההובג הקזזואתולעמ

 םינש הבבותסהש ,1973 חנש אג6 ראוג יבוז נא
 השמשה לע הריכמל קתפ םע ביבא יל"
 ינימ לש ריחמ שרר הילעבש תורמלו ,ת רוחאה
 עיצה אוה ףוסב .תונקל יעה אל יחא ףא־ידוני מ

 ,"יתזעה אל ינא סגו םניחב התוא .

 תא החדש עגרה לע טרחתמ רצלכ םויה רע
 המכ תבע םייתניב לכא תאזה הבידנה העצהה
 קנב ןובשח ףילחה ולש טפארדרבואה תאו ,םנש
 תויהל ול רשפאמש המ ,רתויכ ל עפ קסע

 .תומיהדמ ראוגי שולש לש יקוחה ןה לעב

 ק ד־\־ק£ ראוגי שיש יתעמש םינש המכ ינפ,
 תודיחיה עברא ויב .יוצח דיל חתפי בשומב ,הקורז
 שי המ ערי שיאהש רבתסה" •רצלב רפסמ ,"ץראב
 !רלור םיפלא 10 ימכ והשמ שריי םיידיב ול

 ףסכל תופיחדב קקדוהש םויב ותוא ״״ ־ •׳
 דררד דבלכ רלוד 6׳000־כ ונממ התוא ת גקו

 ללגב םינש 10 טעמכ תבשומ היה ,'64 תנשמ
 ;תעקשה ,םיקלח יתאבהו הילגנאל ־״״;יל*"

 י" 'נ־לש י!׳ ־זי6.;ש4ל ״יא ־תילעה

 לכמ הנוש דנר ,יו שיבכה לע יצלב לש יאיגיה

 הל שי םוטרחב ,רתויו הנש 50 רבכ םייניע תרקנמ איה
 שי םא .ראוגיה ."ישמה לותח" התוא םינכמו ףוסכ ןולספ
 ץראב םג בורקב התוא תונקל לכות ילוא קנבב הרתי ךל
 לעפמה יגיצנ ורקיב הנורחאב .ישיבוצימ 4 לש ריחמב -
 םג בורקב קילחת איה ,ילוא קר ,ילואו ץראב יתרקויה

 וישכע רבכ קנפתמ רצלב ידוא .ונלש םישיבכה לע

 1־

 1^^.נ*16ו*§61₪
 1-1*5־־

 אח־חלו קהחהל .הנזש :השמל .ריידה יצלב ייש-■הלעמל
 תטסק יבור זסוליצ

 י&ומ יצחכ ספותש קנע עונמ את •יחא בכר ך*
 4 ןטק יטפילא רוח ימדיקה והצקב ,יללכה
 4 שירב לש עול ומכ הארנש ,רוטאידרה שי

 2 זע םודא עבצה .ופרט לע קנזיש ינפל ש

 זו ביבסמו ,ינחיר רקב רוע םייושע םיבשומה
 "ו .יתחפשמ בכר אל הז .ינוגהמ ץע לש ץר
 9 רוחאמשכ ,דבלב בשומ־ודמ יינב ימינפה

 "ורקוי רדשמו ררוהמ לכה .תודווזמל קנע
 ממ עינמהו הענתהה גתמ לש לק בוביס
 !והזח וטואה לע .ריוואה תא דיערמ ,ק מס 3,800 ץ.
 ד תוסוע תראשנש עבטמה םע טבזי׳צה תא וסני
 .דולי,ריר טומ .הענתהה רחאל םג עונמה הסכמ
 וגמו תללכושמ םינווכמה תכרעמ ,קייתמו רצק

 .ץעמ אוה ףא יושע לורגה

 ךיח עולש תעדל חמשי םירפסמ בהואש ימ ן*
 :ןמו 5י ,יצחו הנוט לקושו '64 תנשב רצויש
 למ בצממ ץיאמ אוהו ,סוס תוחוכ 265 ,המצוע
 ־דינוךוליהב .תוינש 7*כ רות ש״מק 100 טעמכל

 !ווסיל עיגי תוריהמה גוחמ ,םינפב השוודה לכ םע
 ;שמרח תוינוכמ הברה ץא .(ש״מק 240־כ1 ליימ
 :מןה עונמה .הלאכ םינותנב ראפתהל תולוכיש 1*
 ו־ממס ,רטיל 70 לש לכימ ךותמ קלד לבקמ ■
 ;זו השועש ימ לבא ,ינוכסח אל .רטמוליק 280־ל ■

 .הנטק תינפיל רובעיש ,הזה ןובשחה 1|
 ־לוא .הרידא היווח איה ,תלוכמל םג ,העיסנ לכ |
 ןימכ לבא טקשבו עברא לע ךלוה ראוגיה תיבכ |
 ,ימשה םער .קזח וליפאו ,גואשל ערוי אקווד אוה ן
 זזמנפה תא ראוגיה ריאשמ הכש תוריהמהו ן

 ןי העיסנ החיה אל וז"
 לכ רכוז ינא לבא הכורא
 יהז וליאכ ,הנממ עגרו עגר
 ן ילומתא שממ הרק
 וימ וליאכ שיגרהל רל םימרוג ,רוחאמ תורחאה

 ןתונ בג ךירצ .המדאה הבוגב ףעש סוטמב בשוי
 "ינונמהש ירחא ,דפוטרואל קקדזהל אל ייכ

 ,־ בסומה תנעשמל חוכב ךתוא הקיבדהו הציאה
 ,ואב .םיטבמה הז לכהמ רתוי בינגמש המ לבא

 1וממ הארינ אל ,ןפוא לכבו יושנ אוהש םושמ םא

 '*ה תושעל ירכ וטואה חא ךירצ אל ילוא ,ללכב
 ילנו המכ וחלשש םיטבמה יפל לבא ,תורוחב לע
 יייוי אלש רעשל רשפא ,בכרה ןוויכל תוכיתח

 .ימ רצק בוביסל סנכיהל ןתוא תותפל השק
 .תוישיא לש ןיינע רבכ הו ךשמהה

 ■ ינומל ךירצ אל ראוגיה לס ןוסאסה לע
 לגג קיזחהלמ ץוחש ,ןמויג לופ רבלמ .םילימכ

 י יכלמל םג ,הגהכ קיוחהל םג ערוי אוה רקונס
 .ןומראה רצחב הזכ וטוא שי טבוילא

 .־ זימ ,ההכ דימת אוה ,בגא ,טלושה עבצה
 < 1 ״נ״ ■ביה־ואו הינמרג ,הילגנא ־־ ראוגיה יוועמב
 ר ■ייזוש םג ,לוחכ ,קורי" .רצלב ריבסמ ,'יתרקוי הז

 :יי י״קוש ךרעי גשומל ,ראוגי לע םירבדמשכ
 ׳ימק עגושמ ,רכומ עגושמ״ .ץראכ תועמשמ םוש

 % ־.{ימח ב״הרא ,הינמרג ,הילגנאב .רצלכ רמוא
 1 ינא ראוגי לש םיטרופמ יר םינוריחמ שי אקווד
 י ■ יי תוירחא חקייש יאמש אוצמל השק ץראב

 1" !םתסה ןמ ,הנוש היהי בצמה .הזכ ןוריחמ
 ־ח*ב בכרה לש רדוסמ אוביי היהי תמאכ

 .5 .־ י"3'יצלב לש תיביטרופסה ראוגיה הילגנאב
 ;.ר י• 8,ויזב .ט״שיל ףלא 50־כב ישוק אלל רכמיהל
 •־.׳! ::*8י ׳יגקיש עגושמ אוצמל ךירצ .תרחא רבוע
 # .< *יי :ימ .רוכמיש עגושמ אוצמל - השק רתויש

 .ונמט רטפיהל רהמי אל ,ראוגי לש הגהב םעפ
 ׳ יבכ רבנ בכרל שגינ הכתכל םימוליצה ומזנ

 ?; '1״י* למש ז״המ• .ךייחו ראוגיה ריתל ץיצה ,70
 , י ־.<*חול יחעסנסכ ;56 תנשב ,רכוז ינא״ .רצלב
 £ ז 8ישל עיגה ולש רבחה ,ילש ןכה תא רקבל

 :־ י 1 החיה אל וז •ראוגי םע יחוא תחקל הפועתה
 ?3 ן ^יוי וליאכ ,הנמס עגר לכ רכוז ינא לבא הכורא

 4 ־' .״לומתא

 - :ע;

 ,1921 תגשב הכרד תא הלקה ראוג;־׳;■ .־.
 רחוס לש .יגב ןיב תירקימחו6תושני:.^.;
 םאיליו1 םשב תוריס ןרציו י סגא;דיל שופנל אציש חיסנסב רישע.־ ־;■י .
 םיינשהש רע בר וסז:רכע^ ^״^ ::

 • .תוינוכמל',תוידממ?״׳;.
 : וקישה 58 הארקנש ,הנושארה 222*22!)•'.׳:

 .תושקה 30דו תונשנ *קוור שימל^-ל׳
 ■י םיפי ; '• םיעןציכ :גיצהש . ירו*,^י ;

 י .םהמ דימג' ריהמ לנא■;,ול ,ם לכק^הס.:

 בוציע הגיצה £ ?ץקש ־ח ,״ריס״ ראותל
 םגו הבגיו.תכה^תב םירקכמח 'תא:םיהדהש
 זןהי.1ג,ןאכמ ',םימיחיס ;תוחפ אל םיעוציב

 י;־:* ׳־.■י .הרצק ;יביסמ.אוצייל ורדח
 םל . וביטת אל 'תורחואמה ־ 60־ה תונש /
 תושז;:!ומכ דע,׳,תינוכמה חא קפדש המ .ראוגי
 טעןמ-׳תוני&א לש הייעב ויח ,ףרוטמ הארינ
 ל^:^ו^י^־.ו^ממ'•רואילמ תליחתמ

 ^^יל^-לייט^וץנקידמאהקושה
 :מ^:,לנאלהק.יךמאנ^ירישעהלשהביל■

 פ.#ל$י

 ־*׳

 ורטסק יבור :םוליצ תורוהמ ,תיליצא ,הפי £ !ץקש

 י ח ר
 אשוי1$י;חר|ונידב
 ןדיעב לארשיב תרושקתה

 קווישו תורחת לש
 ;^•^יפנרווועמ

 •"•־'::•:.י,. י/־״*'.■> ־
 . ןץע.;;ן1א::בקע1

... 

 ־ט/1

 תבשה ףסו

 ־"־!־):י



 /ד1זמ

 ימואתפ היה ותומ .הנפד הרבחה םע םייח

 י < •ג*ל י
 %ץ^יי?ל^ ־*..י־.. .

 ^וחו״אניכ .1אש;-;— -

 קופיא לע תרמוש והיסנ תחפשמ
 ן1מ רבעש עובשה ףוסב .ןפוד אצוי

 *שכ ,ימואתפ בל םודמ ,םייח ,םנב
 - םישנא ונחנא״ .לאפנב לויטב

 םיעוריא םייחב שיו םיילאנויצר
 ;ויבא ,יכדרמ רמוא ,״םייופצ יתלב
 ג ינויערה תווצה שיאו ,םייח לש

 םאה .הדובעה תגלפמ לש ריכבה
 5לש דסומה תווצב התיהש ,תידוהי

 תסעוכ אל ינא" תרמוא ,ןמכייא תא
 הנתמ יל ןתנ אוה .םיהולא לע
 וישכעו ,הנש 30 ךשמב האלפנ

 "ינממ התוא תחקל םואתפ טילחה

 771113 '■5.י< ■י־ושח ו״וובד

 םינפה דדשמ

 םירחובה םקנב תגצה
 1994/95 תנועל

 ^ רוביצה ןויעל
 \ץ^ל ,דבכנ ,חרזא

 תויושרה קוחו 1969-*ל^ה .<בלי^ 1ומ^שתה^ח^יתוימוזמנה

 בשותו חרוא ל'ח ו8־_ה ותדל,ה םויש תוימוקמה תויושיב

 רוביצה ןויעל גצוי םירחובה סקנפ

 (8.5.94) - ייש״״ יייאב ז״נ יע *ני*י0 ־ י־״ייי י״אב *־י "״
 ןיסולכוא לחיימ "ובשלב

 י"" 'י

 ןופלטב העבצהה תוכז רורב

 לתה םירחונה סקו" םושיי" יינל 1״י> יל־יל """ע""

 19:00 העשה דע ו 6:00 העשמ

02-290211 
02—290293 
02-290294 
02-522147 
02-522148 
03-9311596 
03-9311906 
03-6722106 
03-6722107 

03-5034181 

03-5193293 
03-5193294 

04-917523 
04-917526 
04-616224 
04-616233 
04-616227 
06-921474 
06-921424 
06-791724 

06-791725 
 06־323047
06-322934 
06-508536 
06-508537 
06-523890 
07-372350 
07-737612 
07-737614 

07-296463 

07-296464 
 08־458162
08-223666 
09-584392 

 09-5831י2
09-977255 
09-623994 

 09־625153
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 ןויב סאמ
 ו1ח־מוו1ומ ~
 יחוווחסהה רש
 .עיבצהל ולכות אל תורדתסה רבת תדועת אלל חרכז

 (ללוכ) 10.5.94 - אוה השדח רבח תדועת תלבקל ןורחאה דעומה
 ףינס לכל תופיחדב ונפ אנא רבח תדועת םכדיב ןיא םא
 .השדח רבח תדועת תנמזה םשל ץראב סמה תכש ש
 .םכירוגמ םוקמ רוזאב יפלקב קרו ךא אייי העבצהה

 (סומידב)טפוש ,ינולא ליאש 8
 תיזכרמה תוריחבה תרעו ר״וי

 ז־ר^ח ןתעבט־תוובצה
 . |^^*8>*^ד^*ן^ןןןן|ן^וששושויויי|18|י1,||יי^^

 ,תיזנומה תוריחבה תדעו - לארשי ץראב ם'יבי^ללש ^ ן ;ערוזולרא ׳חר ^
 03-6967681 .סקפ 03-6967662-9 ׳לט 62098 ביבא לת .115 נ--

 -?םיננולתמ סחא
 לפטמ ^0$

 י־י־דדו רמ1ו £!9'^>

 ונמ סוניא ם סוניא וקוק :היצקודורפר םוליצ סינוטב ף״שא םע תוחישה חחיחפנ ררוצה תא שיגדה הנושארל ונ ,הלשממה שאר דובע ריבות בוחבל ויבאל ע״ס ,זחיסנ םייח
 יאבג תירוד תאמ

 םויב עתפל םרנ ,30 ןב ,והיסנ סייח לי ימ
 ןועש יפל ,רקובכ 05:40 העשב ,עובש גסל שי
 רפסמ .ומש הרקוס ,"רינ רפכבש
 הנפר ,ותרבח תא לאשו ,ררועתה
 ■ואנ בוועל םירימא יי"

 •לימ ,"תצק רוע ןושיל רשפא ?שע אל יי?** .
 "־וניר״אהייתולימתא^־־יי^^

 .רטפנ תוינש ךות ■רחרחל לחה עתפל

 יסל םיירהצב תחא העשכ ,ןכמ רחאל

 הרמה הרושבה תא וירוה ולביק ,כ בא נ * ^
 שמשמה ,73 ןב ,יכדרמ ,באה ימוח יףשאףר
 ,הרוכע תגלפמ לש תירקחמ־תינויער׳ו׳ ^
 זכרמכ ,ןיביקתצי הלשממה ף"
 ,םיאניתשלפה םע עבקה יימ "י "י ,"ל ןסשוא
 ,ולגר תתירכל חותינ רכעו ם ע כקע
 תכ ,תירוהי ,םאה ההוש ויייל •״״״ *עסל ,69

 ,'60 יאמב סיייאסינאובבו^^לזתאנהן

 ,םיאולחת ול ומדק אלש/״ו,!|קפם,מיןוססמיס סוסו
 םור .ואוכ לע ועירתה אל ם בוש ם >נל
 רחאו ,טביט ךריו ,ןיסל לי'״י י^״ן^רנליאתל ־ק
 עבק ,וחומ רחאל םייח תא קי*""" תוומ!ז יכ

 ־בחו ותחפשמ ירי לע הנוכ"'8"!,?י׳גני׳ג תיז יו'י
 אל ןוסחה ופוגש ׳םייח 1 ״״5■*לוז# " ימ
 ,יאבצה ותוריש תא םייסש יחאל ס?. לי״נ

 *שחמו הקיטמתמ רמל ׳ח״״^סיסרניעאנ סינ
 דוש רחאל ,שרוח ינפל .ביבא ל" " ע "א סיג
 ־יטמתמו םיכשחמכ ולש סרוטקו ^ אגי <הק

 ,הנפד ותרבח םע י?וחיה "י מכ סייניש תאפור
 הבהא וז התייה םהינשל ,הנוש"
 תעכ ,הנש םירשעמ רתו בס י ג ןדםלש
 ץרג ידוסיה רפסה תיבכ סינת ל ןאסו ,עכא לתנ
 םר תועובש השולש ירעב ■*£"״!£ ויה
 םידיתע טסוגוא שריחבו ,לאי״י בןזריןל סןטל ויה
 ןיבמ רחבנ םייחש רחאל יח רכ■

 טנטסיסאכ שמשל ,םלועה יבחרב םידמעומ תואמ
 ¬סמכ ,הינרופילק תטיסרבינואב הקיטמתמל רוספורפ

 .ולש טרוטקודה תולטמ תרג
 לש וילוח תטימ תא ורקפש םירקבמה ינומה ץכ
 ,םירוחב תצובק הטלב ,םילוחה תיבב ,יכדרמ ,באה
 רתוי .םיננוחמה תתיכל םייח לש וירבח ,30 ינב
 ¬ובחהש הנושארה םעפה וזו ,דחיב םה הנש םירשעמ
 ,הרובחב טלובה היה םייח .הירבחמ רחא תדבאמ הר

 .םיניינעה דקומ
 ורזחיש ,"רשקמה טוחה ,ונלש גיהנמה היה אוה"
 ־קלטניא הניחבמ קר ןנוחמ היה אל אוה" .בר קופיאב

 ¬מוש ,תידוהי ,םאהש רועב ,לשמל ךכ .םינטקב ומב
 ־עה הנבו הלעב ,םיהולאכ הנוחטיב המשו תווצמ תר
 ידסייממ החיהש ,םאהש רועב ."עבטב ןימאהל" ופיר
 ,המלשה לארשי ץראב תלגוד םויכו ׳הייחתה׳ תגלפמ
 ,הרובע תגלפמ זכרמ רבח אוה ,יכדרמ ,באה ,רגנמ

 .צרמ לש ךמות היה ,םייח ,ןבה וליאו
 ,םירוהה םיריבסמ ,"םיילאנויצר םישנא ונחנא"
 ונדביא אלו" .קופיא לע רומשל םידיפקמ םהש ךות
 רקיה תא ונרביאש רתאל ,םויה םג וזה הנמתה תא
 אלו ,וב ץעוויהל םיענש ,בוט רבח ונרביא .לכמ וגל

 ."ריתי ןב קר

 .תיתרבח םג אלא ,תילאוטקלטניא קר ןנוחמ היה אל אוה"
 היטנכה תא םישאה אוה .תלוזל המוצע תושיגר וב התייה
 איהש ןוויכמ ,בערב ועווגש םידלי ינוילימ חצרב תילותקה

 "וילע ועיפשה ודוהב בערה לש תוארמה .תולפה עצבל תרסוא

 המוצע תושיגר וב התייה .תיתרבח םג אלא ,תילאוט
 ¬רב תילותקה היסנכה תא םישאה אוה .קרצל ,תלוול
 איהש ןוויכמ ,בערב ועווגש םירלי ינוילימ לש חצ
 ¬שה ורוהכ בערה לש תוארמה .תולפה עצבל תרסוא
 בוטה רכחה היה אוה ונתיאמ רחא לכל .וילע ועיפ

 ."רתויב
 ינב תא ןייפאמש ,ברה קופיאהמ םלעתהל השק
 ,תוצבצבמש תועמרה .םירכמה ,םירבחה ,החפשמה
 ־שה .יחלה לע תופשחנ אלו םייניעה תויווזב תורצענ
 םייתפשה ,תוקומעה תופישנה ,תוכשוממה תוקית
 ־פוטמש םיידיה תועבצא ,באכב עתפל תוצווכתמש

 .•ןרבה לע תופ
 הרק םצעב המ ןיכנ ןוראה תא הארנשכ קר ילוא"
 םייחש ללגב הז ילואו" .תידוהי ,םאה תנייצמ ,"ונל
 ,ונמצע לע רומשנש ,ליגרכ לבה ךישמנש הצור היה
 תא אלמל םיסנמ ונחנאו ,רימת ומכ ,רבשינ אלשו

 : .״וישכע רבכ ושקובמ
 הרצונ אל ,וירוהל ריתי ןב היה םייחש תורמל
 .הקעומ תרצויש תולת התוא ,תיתייפכ תולת םהיניב
 ,םילודג םירבדב ,םתואמצע לע רומשל וריסקה םה

 ¬עהש םיטבלל ,רתיה ןיכ ,ףתוש היה ,ןבה ,ימייח
 ¬ילשה ורפיס תביחב ךלהמב ,ויבא ,יכררמ תא וקיס
 ,הלא םימיב רואל תאצל רמועה ,ימולש ןמז" ,יש
 םכסהל םיעגונה םיכלהמו תודבועב" קסוע ונכותשו
 ¬ארל ורפיסב םסריפ הזשכ ויבאב ךמת אצו ."ולסוא
 ¬ארב ברועמ היה אל ,סרפ ןועמש ,ץוחה רש יכ הנוש
 ,ונגס הז היה אלא ,סינוטב ף״שא םע םיכלהמה תיש
 ¬זתה תא שבגל ויבא ידיב עייס ףא םייח .ןיליינ יסוי
 וכש ,ןיבר קחצי ,הלשממה שאר רובע בתכש ריכ
 םע תוחישה תחיתפב ךרוצה תא שיגרה הנושארל
 םיסבכ ושמיש ףא הלא ויתוצלמהו ,םינוטב ף״שא

 .רתוי רחואמ ,ולסוא םכסה ירקיע חוסינל
 ומכ םיכושח םישנא םיבשוי ילש תווצבש תורמל"
 םדובכו ,םירחאו רוא ירוא ,ןילייב יסוי ,רוג הטומ
 ,ינבב ץעוויהל ןוכנל יתאצמ םיתיעל אקווד ,םמיע
 לש תדחוימ הייאר ול התייה יק ,קהנ אלו ,ימייח
 תומכח תובושח יל תתל לגוסמ היה אוהו ,םירבדה
 חווטל םיבשוח םישנאה תיברמ הזה םלועב .רתוי
 ¬חל הכירצש םישנאה תצובקל ךייש ינא לבא ,רצק
 רשע לש חוןטב ,םלועה לע ,ונילע ,הנירמה לע בוש

 םיערמ בהא אוה .הוכ היה ימייח סג .המירק םינש
 ."המידק םירעצ רשע תוארל בהא ,םיקייתמ

 לע בושחלו תוארל - וזה תיתחפשמה הנוכתה
 ¬סל תידוהיו יכדרמל המרג ףאש ,קוחד חווטל םייחה
 תונובשחב חוכ יוסי ,18 ליגל ועיגה םע ,םנבל רד
 אמב רדוסמ היהי לבהש ,ןצוטיכ רתיל")םהלש קנבה
 הכמה רחאל םג הרערעתה אל דזה הנוכתה ־ ("ונמוי
 ¬ייח תא התניששו ,םירוהה לע התחינש תימואתיפה

 .םה
 אל ונחנאו ,םייופצ יתלב םיעוריא םייחב שי"
 לבא־ .יכררמ ,באה ריבסמ ,'םתארקל םיכורע רימת
 ינב לש ותומ .ילאנויצר תויהל ךישמהל ךירצ דימת
 ותוא הארא אל רתויש הזה ארונה ־זכרה הז ,יליבשב
 םייגארט יכה םיעוריאה אקוודו .ןאכ היהי אל אוהו
 ,לשמל ךכ .קוחר חווטל בושחל ונתוא דמלל םיכירצ
 ,רורב יל היה ,ןורבחב הלפכמה תרעמב חבטה ירחא
 תא רצקל שיש ,ץברל ךכ לע ץילמהל יתעדב ףאו
 וליפא ימייחו ,םיאניתשלפה םע עבקה ירדסהל ךורה
 םויה ססבתהל ךרוצ ןיא .וביל לכב וזה השיגכ ךמת
 םינמנ ילוא ויהש ,ריויר-פמק םכסה תונורקע לע
 ¬שו ,הנש 15 ינפל ,םכסהה םתחנ הב הפוקתה חורל
 ירדסה שומימל רע םינש שמח תוכהל שי יכ ועבק

 ."תועט היהת וז קוחרה חווטב .עבקה

 תא הרעריע אל ףא ווה היופצ יתלבה הידגרטה
 .םיהולאב ,תירוהי ,םאה לש התנומא

 ןהבש השקה לבא ,םיהולאל תושק תולאש יל שי"
 השקה הלאשה /ינב תא ינממ תחקל עורמ'הניא
 םנמוא .האושב תקסוע םיהולאל הנפמ יגאש רתויב
 יתערל םידוהי ןוילימ השש לבא ,ילש ינבב רבודמ

 תנומתמ אל ינא .דהא רלי ןרבואמ רתוי הברה הו
 , ,תינורקע הניחבמ אלא ,ןרכואה לש תיתומכ הניחבמ
 1 יל ןתנ אוה .םיהולא לע תסעוכ אל ינא ,תיתוהמ

 םואתפ טילחה וישכעו ,הנש 30 ךשמב האלפנ הנחמ
 ."ינממ התוא תחקל

 ויבאש הדבועה תא םנבמ וריתסה םייעמש ךשמב
 היה םייח םא" .םילוחה תיבב חוחינ רובעל רמוע

 רזוחו ולש לויטה תא קיספמ היה אוה ,ךכ לע ערוי
 .וריבסה ,"ומצעל עבקש רעומה ינפל ץראל

 ¬יתש העשב םויה םייקתת והיסג םייח לש ותיוולה
 .ןוקרי ןימלעה תיבב ,יצחו םי
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 חרבתש ששחמ ,חקוגיחה חא קיזהל ■דכ םג הררחוש אל סדראודא וס

 הריסאה לש החב ."ליפשמ היה הז"
 .פ.א :םוליצ

 רומיל באוי תאמ
 ןוד״לכ *3X8 ־יפוס

 .םילוחה חיננ תדלל העיגה ,30 חנ תיטירב ׳סוואירא וס

 תדלל ה־־ל" איהו ,הריסא איה יסש זי^י״^ל

 הנושארה םע־ס

 ־טיהל התסינ ,םינש שולש לש רסאמ שנוע י״י״י^,1?טל

 ה״סינש־ הספתנ איהו ,םילוחה-תיבב זוייה £* יי^

 העטומ תעד לוקיש ■
 איה יכ ,הארנכ ,וששח ,הדילה רדח לא התוא ווילש םירמושה
 *אהמ התוא ררחשל ובריס וכלו ,הרילה ךלהמכ םג טלמיהל הסנת

 אל- .סרראורא הרזחיש ,"ומאית אלש הרוצכ ליפשמ היה הז־
 ¬אכו םיריצ יל ויהש תורמל הטימה ילושב !וחאל ול סא תלוכ

 אבו 0 1 .׳םימויא םיב

 ,״״ םירמושהו ןכתיי יכ התרוה הינטירבב רהוסה־יתב תושר
 הרקמ םושב לבא ,םיקיזאהמ התוא ררחשל אלש םתער־ליקישב
 איה ןכלו טלמית איהש ששח היה" .םילהנהמ וגרח אל םה ,ועטנ
 החגשהל ם״וונ־נ הרססנ תקוניתה .הנוגתנ יסמנ!.־תתוסנ תרתינ

 .אלכהמ ררחושת סרראוראש רע ,החפשמ יבורק לצא

 •."וי

 ־ . י•

 ?ל־,׳ :

 (ההירדנמ ןמיסב
 • י 'י>■:

■4' 

 ■־./ ־• '1"
 :־י־. ־ י
 • *••׳י*. *.•י •י יי

 • .*•י ***׳ -
 \ ' •.*•־ . ־ ״* ^ £4־1;

 •1״ ן *> י*"' ^

 -'!־

 '*־י ■ י" ^ , 3■־
 י1 :'[ןיי

 "■•*•.■די־ ־־:'•< . י■

 ■ י : י / י
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 ■י *ק׳
 ן

 .׳'׳>. •י.י ״.
 יו •'•.•*ו/.•.־ 'י י1י

 1י'1! ל ?*לי'־׳

 חקפל ייכ "ונומ היה רייס םג יו דרק * ^ ^ ת1>מקח אבצ לע
 .פ.א :םוליצ

 ןוילימ 3
 םלה חודל■

 הדובעל
 םלועמ ,14 תב ,ירטרנואר יטסירכ
 רבעש עובשב וא ,תינוכמב הגהנ אל
 .הזגלמ לס םיאגהה ירוחאמ הבשייתה
 ירטרנואר לכא ,טעמ עטרק בכרה ילכ
 זיזהל :התמישמ תא עצבל התשקתה אל
 ־יילכב הינכ רתאב תכתמ תורוניצ הנוט

 .דנלירמ ,גרבסנר

 *עסל וזה הדובעהש תבשוח אל ינא"
 הרובע וז לבא" ,ןכמ רחאל הרמא י״ימ

 ."הבוט

 -מב הזגלמב תגהונ ירטרנואר רועב
 ־םור יפתכל רבעמ וציצה תורלי ,רתיי
 םילקימיכ ובבריעו םאלארב םייניש יא
 םוי לש םינגראמה .רנלבילקב לעפמכ
 וז םייקתהש ,הדובעל וניתונב תא חקינ
 -סכ יכ םיכירעמ ,תופיצרב הינשה הנשה
 ןבור ,תוינקירמא תודלי ןוילימ השול
 ןהירוה םע וכלה ,15־ל 9 םיאליגה ויב
 ■א הפצמ המ תוארל :הרטמה .הדובעל

 י .יתימאה םלועב

 ןוטגילק םע םיירהצ ■
 ־הש .*הדובעל וניתונב תא חקינ םוי'

 הנשה ץמוא ,הרבעש הנשב קרוי וינכ לח
 •ירפא ,ופי ,ןהיניב ,תורחא תטירמב םג

 .הינטירבו רנלריא ,ירק

 וטבלתהש ,םימייוטמ הרובע תומוקמ
 ־חה ,טקייורפל םינב םג הנשה יורצל סא
 ¬ימה ינש ינב ינפכ םהירעש חותפל וט ל

 .ןויוויש הו ןויוויש ־םינ
 סע םיירהצ ולכא תודלי יורטגנישריב
 םע ושגפנ ןה .ותייערו ןוטנילק א שגה
 יניינעל תינקירמאה הצעומב םידבוע
 ■ידמ לע הריעו תוחישל וניואה ,םיטילס
 ־מ הארמה ילולסמב ורבעו םיסימה תוינ

 .הפועתה הרשב ,חתיח
 ווןקלותיינ תמיסח סיניית תתא־
 •יתרוסמ אל תייינעל םישנ לש ו׳"'"
 לקסמכ תחקפמ ,1משור ילאס הי״א ׳תי
 אי,ר' ,■סקרויניי״א זקיימא תנתסי
 ט רדוטז״יל תולמ■ ותש וחל תוארתל

 ."ונלש לעפמב ומכ ,הלוט תודובע

 ״0010 ;זט״עישיז״*

 בעעס *• דמל ימ

 י ״׳:■! ׳ן#,״*••**׳1"׳״'':|
 יי• !, ! *;;$::^111

 ■י. • •
 ,׳י": ■ .

 £ .*-•׳?*■ד• ■ן

 אוה לע לפ1]
 תשרגתמ סן9א לש תבה

 ,י׳גנאב תוציפקב שדחה יפוריאה אישה והז־ויי
 ץימאה ץפוקה ידי־לע לוגוטוופג יבמש עוב״נ עבק^

 לע רטמ 60 הבוגב ףוגמ דמעוה ןיינעה רייצל •י . ״
 .פ.א :םוליצ יטמ 90 היה םדוקה אישה .1*״״ ישג

 ״*. ׳■ 4 | ►־• ׳־>

 ־'יי:■ יי* פיה5!ףאץילעץ תוופשס;

 לשו ילסרפ סיכלא רמזה לש הריתיה םתב
 שמח רחאל ,ףאק ינד הלעבמ תשרגתמ ,ל©ך י ״ ץא״יג

 .גוזה ינב םעטמ רכוי רסק .י יל0ךי

 בורקבו ,ודרפנ ,סל׳גגא־סולמ 30 ןכ יאקיס*חמקב'י9י>;
 .ךולכ לופ ,ימכימ יסחי שיא

 לפורטופא היהת ־ היגולוטנייסה חייסמב ם ינ ^ ןןסזסמצ תוי
 .שרוח 18וב ,וימ׳גנבו,5 תב ^
 תא השרי איה ,הנש 25 יראמדוסילל ^0.,״^-דיכןז לי •
 תקנופמה חרליח חשרי,ותומרתאל חנש ו5מיזי ^סיןאן.
 י•־• גלשב המע עשעתשהל ירכ םירטמול ק ת^? *}ך ןוילי■
 ינפל תוססוג םינש שמח תוכחל "םיכמ ףס! ד7 ^
 'לא לש םיחוורה תרלתע ותזוחא ׳ינלטיי^? םזקמ תשפמ
 דוסיל ^זנש ידמ םיצירעמ ינשליסל לגרל
 ,רנלסיירג לש הלהנהה תווצחושיגסכעכ

 תגמ לע,ה!ותוםז יגיינע תא להנל ךישמת הליפייק,^

 ■ >ןטזל$ב ונירדח השירו מ ש
 ;;הרידקב הלמנ תאהןוסינ יסל׳גנא^יל^י^^ק^

 -••־ ׳;'.םידוק׳ווה דואס-^ילי-ה^;^^^
 ד^יוד מומנעי , ^ י״ייע ׳׳

 14 תכו 12 תב
 םמא תא וחצר

 ,היני׳גריו ,גרמסירהמ 12 תב
 העייס יכ ,רבעש עובשב העשרוה
 תוומל רוקדל הלש רבחלו התוחאל
 ודמע תונבהש ינפל ברע ,המא תא
 .תיאבצ הימינסב ןהידומיל ליחתהל
 16 הרקרנ ,םיירפ ןילירמ ,םאה

 .ראווצבו בגב םימעפ
 ¬וה הרליה לש הטפשמ ךלהמב
 ןוש ,רבחה הרומ הב ,תטלק העמש
 ¬פב וזחא ינפטסו אוה יכ ,םאקרור
 •סק ,הלודגה תוחאהש העשב •םייר
 .ןיכסב בושו בוש התוא הרקר ,היל

 יכ ,רמא הילמק לש הניר־ךרוע
 עונמל ידכ ,םיירפ תא גרה ןוש
 .הימינפל תונבה תא תולשל הנממ
 רענה יכ ,רמא ןוש לש וניר־ךרוע
 .םאה חצרמ תונבה תא אינהל הסינ
 חצרב ינפטס העשרוה רבמצדב
 *מק ,14־ה תב התוחא .הינש הגררמ
 חצרב ועשרוה ,15 ןב ,רבחהו ,היל

 .הנושאר הגרדמ
 ־לו ,םיניטקב ועשרוה השולשה
 רסאמ שנוע תוצרל וליחתי וכיפ

 .0.א■ .21 ליגב קר

 ןטידופומסוק־
 היסורל עיגה

 ; ןורפא ינוס תאמ.
 £3*# ל דחוימ ,שסייט סללנא־סול

 קר אלו .עובשה הגגח היסור
 *תלשממ שארלש ורוקיב ללגב
 ללגב רקיעב .ותיילמפו .וג
 7ומל היסחי הפרטצה עובשהש
 תונירמה ןודעומ ■-דחוימ ןור
 ןיזאגמה תא רואל תואיצומש
 .׳:•' ׳״..!טילופומסוקיתרקויה
 ישב תבצבמ דרופחק ידניס
 י תיסורב תרתוכהו .ןוילנת רע
 .דקושו סקסיוומכוהשמ תרמוא
 ׳•'•׳ •*.-־.,דתעב רבד לכי ־יל רל

 £0 ואצי וחזואמ ישימחהויב
 דח ןיזאגמה לש םיקתוע ףלא

 הבקסומב םינותיעה ינכודל שד
 ¬לובש הנירמבו .גרוברטפ־ןסו
 ־לנודקס לש ־קמ־גיבדו תא תע
 ־םא סרקיבס לע תעגושמו םד
 ץזאגמה לש החלצהה ,תויאקיר

 .תוחוטב התיה הזה
 םייניצרה םינוחיעח אקוור י
 ,סמייט קרוי״וינח ומכ. ,רתוי
 *ורח קושל רורהל ונממ וסיגש .,

 קיפסמ שי םיסורל .ולשכנ !יס
 ¬קל םיצח םח .שארה לע !וזרג ־

 ..בייחמ אלו:לילק והשמ אור
 ¬י¬מכ'םליברעמה'םימסרפמח.

 -ומסוק״ב םסרסל רותכ םידמוע ׳
 '־רתח היסורש םיעדוי ןמ..י0ורן1:

 •'-נל:הצורו ח11רעמ.החותם הש...
 :•׳■״־■ י •.׳•.־ ■.שרחיל1ןר לכ תוס'

 שישח רתומ
 מצע שומישל

 ןובב ^2101 רפוס
 הינמרג לש ןוילעה טפשמה תיב
 הנטק תומכ תקזחה יכ ,לומתא עבק
 הניא ימצע שומישל שישח לש
 אובי םג .קוחה לע הריבע הווהמ
 קחמנ ימצע שומישל הנטק תומכ

 .תוריכעה תמישרמ
 הקינעה טפשמה תיב תטלחה
 רבכ םייקה בצמל תימשר אקנפשוג
 ־מרג־ידנלוהה לובנה ךרואל םינש
 םירבוע םינמרג יפלא תורשע .יג

 ןשעל ירכ לובגה תא עמש ירמ
 יפלאמ רתאכ קבט תלוטנ היירגיס
 ,דנלוה ירעב םירוזפה הפקה יתב
 ןוויכמ .שישח קוושב םיחמתמהו
 ¬גה לטוב הגשה ראוניב 1*ה זאמש
 תיב טילחה ,תונידמה יתע ןיב לוב

 .דנלוה םע וק רשייל טפשמה
 ¬שו אובי יכ ,ושיגרה םיטפושה
 תירחסמ תומבב שישח לש קווי
 תרטשמ םג קוחה לע הריבע הווחמ
 ¬פשה תחת הגיהנ יכ הרסמ העונתה
 "דרומה הריבע הווהמ םימס תע

 שנענ סנאה
 ס״מע 3

 רע תוכחל אל הטילחה ,הסנאנ ו4־ה תב התבש םא •••
 ־סוב־ל החנס איה .סנאה תא סופתת תימוקמה הרטשמהש
 היפאמה ישנא .ותוברעתה תא השקיבו היפאמה לש ימוקמה
 ואיבהו ,ותוא וססת !?ירבעה תא ושפיח םה .המישמל ומתרנ
 הרליה יניע לומ לא !ןכמ רחאל .הרליה לש התיב לא ותוא

 .חצר תובס ותוא וכיח ,הידוהו
 הרטשמה תנחתל לובחה סנאה תא סאה החקל רב־רחא
 עיגמה שנועה תא לבקיש ירב ־ םירטושה יריל ותוא הרסמו

 ,קוחה ירימ ׳םג" ול

 קוחה תליטנ לש הזה ןיינעה תא ובהא וב־לכ אל םירטושה
 יושנ ,30־ה ןב הנרא ויצידואמ ,סנאה תא ורצע םה .םיידיל
 ונממ ובדג ,תומרוק תועשרה לש קש םע ,םידלי השולשל באו
 תא םג ורצע ,רופיסה לכ תא ביכרהל וחילצהש דחאלו ,תודע

 .וידנורג ינבו׳ג ,ימוקמה ׳סמ׳ה תאו הדליה ירוה
 חא האר רבב אוה .רצעמהמ שגרתה אל 31־ה ןב וי׳זנורג
 .תרחא היה הז םעפה לבא .תחא םעסמ רתוי םינפבמ אלכה

 .רובכ םע רצעמ היה הז םעפה
 .ורצעל ועיגהש םירטושל "סובה* הכיח הוואגמ חופנ הזחב
 ¬בל ונוכתמ אל ינא .דחפל חמ םכל ןיא ,יתוא וחק ,רשקבב"

 יתיכיח הפיחל ,".חור
 ¬כנ ינא תאזה םעסה .םכל
 ,ןכ ."רובב םע אלכל סנ
 ¬דוק םימעפל דוגינב יכ
 הליב ויזנורג ינבו׳גש תומ
 ¬כנ אוה וזה םעפה ,אלכב
 .*תיבויח" המשא לע סנ

 ¬ידיל קוחה תא יתלטנ"
 יתצברה םגו יומנ הו ,םי
 םדאל לבא ,חצר תוכמ
 הדלי ילטורב ןפואב סנאש
 ¬עש המב האג ינא .14 תב

 .רמא ,"יתיש
 ונודינ רגויפאסחן םאה
 .לעופב רסאמ תופוקתל
 לע רסאמ לביק באה

 :.'אנת

 קדטצה ,הניטקה ותב לש ךשמתמ םנואב םשאנש בא 9••
 "".ןיןמב םירועיש הל יחתנ לבה ךסב" !סימפושח ינפב

 סונאל גהנ םינש המכ ךשמבש םשאנ ,46 ,וקימא׳ד חלניר
 .םימי המב ינפל קר ףשחנ רופיסה .12 תב םויה ,ותב תא
 לע המאל תולגל ץמואה תא ףוט־ףוס האצמ הרליה רשאכ
 *במ ,רצעמב תעב אצמנש ־,באלו .היבא רצמ סנואהו תומילאה
 רבודמ לפה ךסבש תמיקעב ןעוטו תומשאהה תא שית
 תוגומירי ."םייחל המה״ב רבתמ ,באה יפ־לע ."וימירועיש״ב
 לש םימייוסמ םיעגרבש ,יתבל הגאדו הבהא ריתמ ־ויה ילש-

 ."".הנכומ יתלב היהת אל םייחה
 ¥ימז>טע^זד•

 • י י-•.•.■זי.י.י
 ׳"י ז׳• :.;*,-מ
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 םלועה יבחרב םינרקאל אצוי , ז!* עס" 10״* ,ינקיד טלוו לט שדחה היצמינאה טרס גא₪ה היראה
 .פ.א "ןידאלא" לש םיחוחה יאיש תא אי#א רובשיש םיווקמ םינפלואה ילעב .(ונלצא םנ טעמ דוע)
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 םיימוקמ עדימ יזבומ
 :טמח תכשל יפינסב

 (ל״נכ תועשבו םימיב ולעפי)

 ןופלט בושיה םש

 06-314940 םחאפלאסוא

 06-361970 אביקע רוא
 07-172306 תליא

 08־524692 ימשא
 07-750190/750812 ןולקשא

 07־274897/2 עבש ראב

 06־588548 1״״ חיב

 06־383750 היברג לא הקב
 03־580693/5066236 םי־־חב

 07־539362 חגימח

 09־427921 חישה י״

 09־543692 "לצרה

 06-326550 הררח
 03-5045375/5044581 !ולוח

 04-54391 ו חס׳ח

 ןו0לט בי״יהס* ן ח־ל" בויעית םי"
 דוצת

 חירבמ
 חבייט

 13:00 ־ 08:00
 חרימ

 ,13:00 ־ 08:00
 למרכה תריס

 הרממ
 םענקי 1

 םילשורי
 ףיסי־רפכ
 אבס-רפכ

 לאימדנ
 רול

 קפעח לדעג
 חירהג
 תרצו

 תיליע תרצנ
 היעיג

 וכע

 06־936166
 06־792267
09-991011 
 21:00 ־ 16:00,
 09־937049

 21:00 - ו 6:00
 04־573276
 04־945291
 04־893219
 03־258261
04-969028 
 09־971234
 04־9987561
 08־224866
 06־540122
 04־922307
 06־569630
06-556570 
09-342850 
 04־912076

 הלופע
 תנח-סדוס
 חוקח-חתפ

 תפצ
 אחא-תחק

 תג-תחק |
 םייח-מחק

 תעבט-חחק
 םי-תחק

 ןיקצומ-תירק
 חגומש-תיוק

 ןויצל וישאר

 תונוזה
 הלמר

 0 ןנ-תסר
 ןורשה־תמר

 חגגער
 סערסש

 810/60 ׳60 ביבא-לח

 !תעבק־^ועבצה
 ר הוח חו רדווסה ם ■ ר ח_ו_ג

 םיינופלט עדימ יזכרמ
 םילעופה תוצעומב

 ,5 91-1.5.94 םימיב
 19:00־01:00 תועשה ןינ

 וס 5.94 תוריחבה םז נ ן
 ״!00-07:00 תועסה ויב

 ן1פל" גויייהסש
 03-6ייוננ• נינ>1-ל"

 מ־ימ""

 ״:״״״ ״*•״

 0.לעו8!י מ1>עים ליג 1יי
 }!1לי>וה ויסעח תיעזג ץייט

 "(המחר)טמש ,יתלאלומי
 תוריחבה תרעי 1*1*

 1-־־-י !״,ר״., "ראב םידבועה לש תיללכה תורדתסהה
 חיונומח תוריתנה "י_ע^"7ל6א62_4 ?לט 62098 ביבא לת ,ו י 5 בורוזול־-א יתד
 111-696768' •0?^ __———־

 ןטרסה סע תויחל 111-■

 "ף• ־ ־•
 • ־.־• ■:***£1*

 ־׳■•׳ *י ״׳־•

 עסונה רוביצל
 וזו זוא'י1־'ג

 תלחמ לע בושחת אל םא
 ףוסכ הב תיקלש ןטרסה

 ךייוכיס םילודג ,ךייח
 וא ,הלחמהמ םילחהל

 תוכיא תא רפשל תוחפל
 השיגה תחנה וז ■םייחה

 גולוכיספה לש תילופיטה
 שמשמה ,ןורטיצ ירפוע

 ןטרס ילוח תתומע ץעויכ
 .הלחמב םימחלנה

 םילוחה ,תובוט תואצותה
 חתפת עובשה .םיכייחמ

 _ ?סוכ ריחס הלעי .םיסיר א״תב שדח ףינס התומעה

 א״תב שדח ףינס התומעה :; ! 5 94 ״י-,י -":י .
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 ןורזמ לע בכש ,םישיש ןככ רנג ,(יתכ םש> בקעי ] שו0,ש ה ר ה י 0 י .ו .1 ח י י \ ׳ י ־י
 ובשי םידחא םישנא הרשע .רדחה זכרמכ׳ופנוהלע ,•י״י (ןילרבב
 וילע וחינהו תמלושמ םיילגרב וביבסמ המרה לע.ירוחאה םייתשב ןוח.* ר -.1 י

 ול !ינינ לע

 יכי .מ^ז

 ־גיל 1׳וי'ב י .א ,ג

 םג תיגחש ,התנמה .תומוצע ויה םלמ יניע .םהירי תא י ןמסל "דגא" רשפאי .ר ו ב י צ ■ר
 לוקב וילא רכיר ,בקעי לש ופוג לע ויוי תא איה ^ "1שדץח.ושפןח־■ סיסרב \-׳כרז

 תושעל ,ביבא לת וא :ייב
 תורחאה םירעה י תזיב סב ו-ייינ^

 ן\ו1
 ןף^ד^\ץ1\ד\

 לוקב וילא רכיר ,בקעי לש ופוג לע וייי תא *מ
 ־והל תורסוימה םינפה לעכ שיאהמ שקיב אוה ׳טקש
 .חונל ומצעל תתל ,םלועה אשמ תא ויפתכ לע&דיר..
 יכבכ ץרפ בקעי .ךפיהה אלו ותוא בוחסי םלועהש׳

 .ותיא וכב םיחכונה ואש
 ,ןטרס הלוח ,בקעיל םיאפורה ועידוה הגההאלע•־
 ןכמ דחאל רצק ןמז .תויחל תחא הנש קר ול ׳ריתונש ,
 ן״סח לש הכימתה תצובק לש שגפמל הנושארל ע י".• ^
 דדחנ םישגפנ םה עוכש ידמ .(םימחלנ ויייס ״״
 םישנו םירבג ,םירגובמו םיריעצ ,םינורזמב ופורמ ,י ----—-

 ל>עסנםינש1י .תולוחה תחא ל• הא*22 נ 'יי׳: י*^אי

 ״״.״,*ינבל תרגח |1ל"א 20■^
 ־חא תחיקלו .םיצחל תקירפ ,תוקעומס רודחש ס לגר :׳ 1

 ירמוע גולוכיספה ,הצובקה החנמ .םהילע ׳? תיללכ הפיסא לע תעדיה
 ־יל הרטמב וללה םילוחה לש ■ימ יי"׳{£״• 7**11* ״״4 *יימי >>* ד.ז-ימ ־■י: *1־י 5-5 י> ״״י ^
 אל םא םג ,םהייח תוכיא תא רפשלו םפוג^ ^.־ | ^""רזיזנחיג׳-־לייי-מנ■^# :י:־׳,י־־- *•־״•׳״״ י|-־ .^;|,יוימ

 לתה ףינסה ח״־יי .״״״ 4וי ״״־ "־׳־ *׳.״״" ",־'״״3 !
 לתנ דממל יי 1
 ־בא" ."הנפמ תדוקנכ וטרסה םשה תא ״*׳ ״׳ רג*״ זו.־.ו;.ן־..־•־-:־.'״ זג' .
 הנפמ תדוקנכ םהייחב םירכשמה תא׳ייי״־י׳־־׳*־^ג'-־ינ ־׳״>*־ ־6״
 םהכ םיאורש הלאמ רתוי םבצמ חא *י"*׳7■ג*:*!?■ *ייארןויימ**•*?-?יי*?-.נ ......
 ץעויכ שמשמה ,ןורטיצ ריבסמ ,דמא ל /׳:ידג *?6נ *??״•־־* ׳-יי־״י־ '-ד

 . רתוי לידג אוה תאזכ ׳1" * ׳■•-38זד^ ; •וזד.־ *יד-.ייידז״.י״־׳-י* הל י2.׳3?1״*ניי"״״״""■€!. ■״•״״'׳ייי'״*'י1 ־״יי״י
 ךחזמג ייונמו * ׳*״,***-,£״,, ״ל ״/* ה■;.־:׳;*״*.יד־■• ז• כ^!.^דר

 יימ דב ליממה

 .דשיי'
 ידשו•?־ *ג י7־ ׳־״
 .ןי-־ד שששד ת יי
 לג י"•־1 >דז7* '

 ?*תג "ירי
 ,.,־;"ר מ יזו י*
 ייד*־ -י״י יגג" >** י
 " .10-9* יי־5י

 ע-גי ־שהכי י*'^:־ *יכ
 ר״׳י ז< די;
 יזיייגגו־יד.4*•" ץ* _
 י״^ה־ב־״יכ^

 ■.דין*מב0כ2

 ?•רת-ישידי
 ־/"י 1*־״י דמג ייג מיי־. ,-־־־יי
 6י;ישיוא ג־מ־ם

 ■0* ־•(י
 !ןיי יג? ו"^־
 ז5 # י״ת *יייו
 *י ־ע• (־י-י־יד

 ר** 4ז־ * *־ייס*
 ירמ ׳ירג /י*-זני
 /"■*.**••דיו*
 עיוי ימי .לי גחמו
 ♦!־י ■* !> *יג

 ו—ייבעד■** "•יי"
 ■** !•יי* יגמג*

 ןחסיצ לש הרוכעה סיסבכ תימיע ^הם;י^ מ;
 לש ותוגהנתהב האורה השיגב רדצמ א" ־ם
 ללככ תולחמ תוחתפתהל םימרוגה דחא _ • ,
 ־ימג ול שיש םיוסמ סופיט שי־ חייט5 ־ _
 ררדכ קוסע הזה סזפימ־דש רכ/יסה ׳ןטרסב "י ז*ע*י תיפיז^י'
 םדא אוה ,ולש ויכרצכ אלו םירחא ל וס *י!
 ־צל כישק.רל ןכומ דימתש עגומ&רמהלעס^

 סג הז .םליכ לש ילאיצוס יבוע ז״״יצ!חא
 ־ילילש תזשגר רקיעב ,תישגר,סי
 רכב םמצע תא ומישאי םילוחהש הצח יןל"^
 דמלמ ינא .םהייח תא תוגשל ודמל ש אלאל ^
 םהלש תונוצרה תא קידבל תוסנל יסעב ^
 תצק תייחל .הנינסה לש תיי־יזל""^,^

 ׳הטילשב תוחפ תצקי0

 :יש..י״״ר

 ןטרסב חולחל הטומק ,םלוכל בינת ,םלוכ לש ילאיצוס דבוע ןיעמ ,םייוסמסוגי^י
 אמאג :היצרטסוליא םוליצ

 ויתויווח לע ורותב רפסמ הצובקה ירבחמ רחא לכ
 תודרחה לע הרפיס ןהמ תחא .הנורחאה השיגפה זאמ
 תרחא ,הרבעש הנורחאה םרה תריפס הכ הררועש
 לע רפיס רחא הלוחו רתי תנרקהמ ששחה לע הרכיר
 רחא .הנורחאל בוש זפשואשכ וחוא ףקתש ןואכידה
 ןוימר־ .ךרדומ ןוימרב ליגרת םלוכל ןורטיצ ךרע ךכ
 רצה תלעפה לש הטיש איה" ,ןורטיצ ריבסמ ,"ךרדומ
 ־תמשכ .,וליאכ' לש הבישח ידי לע חומה לש ינמיה
 םיליחתמ םישנאו יתימאל ךפוה הז קיפסמ םינמא
 שיש רורב םירקחממ .שממ םירוק םירבדה תא תוארל
 בצמה לע םג אלא היפרהה לע קד אל העפשה הזל
 ¬לוכש תינפוג הרובע םע הז תא םיבלשמשכו ,ינפוגה
 ¬פשהה ,םיסעכו םיחתמ רורחשל םינוש םיליגרת תל

 .הברהכ הלדג הע

 רמוא ,"ןוימדה לש וחוככ ןימאה ןייטשנייא םג"
 ¬יה" לש ותנומת היולת רתיכ ןולמבש רפסמו ,ןורטיצ

 בושח ןוימר" המאש טפשמ היתחתמו ,"םכחה ידוה
 םילופיטה יגוס לע םירפסמ םילוחה ."עדימ רתוי

 ¬חאל םיצעיימו ,תונועבטו גניליהכ ,ורבעש םינושה
 .רחבש לופיטב ןימאהל דחא לכל רזוע ןורטיצ .םיר
 םישנא דמלמ :וחתופ" ;בותכ ולש רוקיבה סיטרכ לע
 ולש הדמעה ךרד ."חומשלו תוישגר תומיסח חותפל
 םע הדובע לש תוקינכטו תילולימ הדובע תבלשמ
 ומכ תוטישב םילוחה םע דבוע אוה םישגפמב .ףוגה

 ¬דומ ןוימרו המררוכיספ ,תעדומ המישנ ,היגרנאריכ
 .םיפתתשמה ןיב יזיפ עגמ הברה לע שגד םשו ךר

 .׳םייביטקא םילוח' תויהל םתוא דמלמ ןורטיצ
 חרכהב אל .אפורה לש םיבוטה םידליה תויהל אל־
 שקבל ,תולאש לואשל .רבד לכ לבקל אל לבא ביחל
 ףסונ רקחמ ןורטיצ טטצמ ןאכ ."תפסונ תעד תווח

 ןטרסכ תולוחש אצמ ל״נה .סיטגורר םשב רקוח לש
 ¬יט לכ ןמצע לע ולביקו רתוי תוינתייצ ויהש דשה

 ודרש ,םיאפורה ידי לע העבקנש הפודה לכו לופ

 דירוהל חלוחהמ שקיג החנמה
 ,םלועה אשמ תא )יפתכ לעמ
 םלועהש .חונל ומצעל תתל

 יכבב ץרפ הלוחח .ותוא בוחטי
 ותיא וכב םיחכונה ראש לכ .םר

 תוטלחהב יביטקא ןפואב ופתתשהש הלאמ תוחפ
 .ןלרוג יבגל

 ינפל התלחש רבעשל תינגרמא ,(49)לט ןכ הרימז
 בורק ךשמב .שאונ בצמב רבכ התיה ןטרסב םינש שש
 ירי לע תלפוטמ ,התיבב הטימל תקתורמ התיה הנשל
 ללכ ךרדב דעוימש רמושה לח לש סיפסוהה תווצ

 .םהייחל הווקת הספאש םישנאל

 ¬עגה" .ןורטיצ לש הצובקל העינה םייתנשכ ינפל
 אל .הכילה לקמ םע ,הפופכ הנושארה השיגפל ית
 איה ,"ללכב יתזז ישוקב ,בגה תא רשייל יתלוכי
 ןב .ל״ז ןובנ הריפוא םג החבנ השיגפ התואב .תרפסמ

 ¬תוומ אלש םיפוסיטהמ איהש המצע לע הריעמש לט
 ¬רקההמ רשנש השאר רעיש תא םויה תחמצמ ,םיר

 תרזפמו תולמעתה ילענו גנינרטב תבבותסמ ,תונ
 ¬רתומיכה םילופיטה םגו ,םש ןיידע הלחמה .םיכויח
 המצעל הבורקו הקזח םויה השיגרמ איה לבא ,םייפ
 הלחמהש םיישקהו לבסה םע דדומתהל תלגוסמו

 .תנמזמ

 איה ,"חור תולעתה הלאה תושיגפב השיגרמ ינא"
 לצא לופיטב יתייה ןאכל יתעגהש ינפל" ,תרפסמ
 אל איה .רכע אל הזו םילוחה תיב לש תיגולוכיספ
 ¬המ לודג קלחש יתשגרה ,המשנב יל תעגל החילצה
 העיפוה ילש הלחמהש יתנבהו ,םוסח ילש תושגר
 תויהל יתיצר .הלאה תוישגרה תומיסח,דמ האצותכ

 ."הלחמל רשק ילב םג ,ימצעל הבורק

 ־עה ירבח .התומעב הליעפ הרבח םויה איה לט ןב
 תובדנתהב םלוכ םילעופ ,הומכ םילוח םבור ,החומ
 םידבוע ונלוכ' .ףתושמכ תוטלחהה לכ תא םיטילחמו
 איה ,־קומע דואמ דשק וניניב רצונו היווח התוא תא
 םיבורק ויהיש לבכ ,םירבחו החפשמ ינכ" ,תדמוא
 הלוח לע רבוע המ ןיבהל ולכוי אל םעפ ףא ,םיכמותו

 ."וטרס
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 ונדדוע
 אמור ,יקסבאומק ןנור תאמ

 םיתב תוגג וכלה םה
 המח םליצ :תוכרדמ לע ישאמ רתי
 םיבנגה ינש ■וילמ יררח ייסמ ]יא ירד
 רבגד״ו ־,לותחה" םינוכמה ,םייט רבה

 רע םישימחה תוב״^הדף^לע^עבשה תונש

 "ד״־יופמ״שיר״שע יקימ םה '0יי1׳1"

 םיסנוא ,יסי־י האשה ,1ייק יל־ל

 רוש בשחנ םהלש הד״וקהי ת> םיטיפבתה

 ׳,־*?"ד,־,?

 "יפוסמ עג ו״עיננש״י^שנת לכ תא וייל

*8* 
 רוחש ישממ םיגותחח .וולש וגנוילא

 .הרטשמל חלס אל םלועמו ,אלכב םינש שש בשי
 וישכע ."םלוכמ לורגה בנגל יתכפה יתאצי ושאבי יצחכ ךשמכ רדסש חלור
 יתוא ושע םה" םשב ,ויתונורכז רפס תא בתונ אוה לבא ,ןימאהל הסח

 .71ו0ץומ8<נ<וח68מוחווח31 ,״ןשו6 ״׳״״!!;י ״ו- סאר ראב ונינ
 " *י" ״111״״״. .קיו וורריוי, !י**"*" *י סאי_ ....

1► 
 יתר ן״לותזחר 03ו,1 ובו0ייל •8^03 !ול^ל ^ ^

 .7^^1ח..מ₪<ויו> אל סאו באב ונמזנ חיזמש־םישימחה תונשב ובשחנ ,(ףפועמה בנג! 1 יחוו* ושנ׳ םה םש0 ,!'111.11־131 רסס תא גזומ אוה ..._.-,י,יי יידא וימאהל הסח 113 91' ״ ״ ״ ׳ ״ןן^״״״וין *ףרך!ך״\ ^150
 לע השונ תמינ םוש תנכותשמ *ל ויונרל זי״י*;׳1״ .לות״ה■ ״ר הנונש □ישש 0 ש ״111• ... חיףיוף חיסונל
 בנג יתייהש" שיגדהל חרוס אוה לבא,זזמונ יי"*!?" לכנ רתויכ לודגה .י.י״יו, ךץידיןד ירדא םה .םייטירבה 0 333.1 0 7
 תניפס יתננג תחא םעפש רכוז ינא■ ."ומלמל י":^' " רתויכ תוירופה 0^^ יק ע□ 131 חימםר1פמו
 "1יי■־. לריימוע !ר־ידוא רזומ זיוזמר .זזתיחט וזוחיומ . ר1!שיטם חונש 1 _ ^■1• !!יי ^ 1^3^05 ■ י }** *

 תינודסי5םינתוכו ,ןודתלל ועיגהש 'קי0 ■ילי היף*־מ
 _^.1■!! ■דריו ילס אלכה יתבמ רח1

 בנג יתייהש שי״י ויו.־ וווו" 1.111 /סה ,1יץ1ג<ג ׳יי ״

 תניפס יתבנג תחא םעפש רכוז ינא" ך&לסנ׳ג י""׳ ־ ״';;־־:״ :״ רתויב תוירופה
 הלוכ היושע ,הכרוא רסמ טעמכ ,־זיימ "*לס *""י״״ י ל םתיא נהא א,ד
 הצר בונג שוכרב רחוסה .ןמא השעמ ,רוהט ףסכמ •■י""? ^ תיםכורהו סכודה
 תנותכ וניליג עתפל וא .גנילי־ש * 'לה״ל ;י^ י״

 רזחה .ךילעבל בר ישגר ררע הז ץפחל ,ףסכה ש&מואל יימ י היגעא לככן׳

 22 יל יימא1י •1010' תנשכ"לי״תה לכה

 לבז קר הקיזחה .רוגאג אז אז

 הפתוש התיה הרטשמה םג .יתמשא קר החיה אל
 .רהזה רזממה ,טוקס רטיפ ילש ףתושה םגו

 -לותחה" יירש ,הנושארה םעפה ,םצעב ,וזו

 היפוס לש רושל ופתוש היה טוקס רטיפש הרומ
 הלא םימיב בתוכ ,והומכ ,טוקסש ללגב ילוא .חול

 ,לורגה םיטישכתה רושל ולש הסריגה תא

 בנגה" .וייחב הדגאל רפה טוקס רטיפ םג
 הנייאר י0.יב.יכה תשר .ותוא םינכמ ,"ףפועמה
 ,הינטירב לש םילודגה םיבנגה לע התינכותל ותוא

 .קילקמ ילריש

 המוק תספרממ ץפק אוה :חלצומ ךכ לכ אל ףועממ
 הירמ תא רורשל הסינ וב ןולמ לש תישילש
 "ש *110 טרסה תא ומליצ ףא ויעצבמ לע .סאלאק

 .ת(1ש51110 1165ז

 אל ,גנילרטש ןוילימ 56 בנגש ןוכנ םא ,אוה םג
 תייומר הסרוכ ךותמ .בטיה םתוא עיקשהל ערי
 םישימחה תונש ןיב" :רפסמ אוה ,הוהמ רוע
 ,םינואיזומ םירשעל תוחפל יתצרפ םיעבשל
 תוורפל תויונח םישימחו תונמאל תוירלג םירשע

 "ןמסח בנז־

 ילי --ן״רוקיה ■־חנל ■*$£££ ט:ט^^ר^,יחא ריחתנ הנטק הד;יכ

 "."ךלכולמ שיגרמ יתייה .םולכ יתחקל אל ינא וא :־""י" "י׳- ־; ־ ם.רטו-,
 אוה :אלכהמ תועינ החירב םג םנו׳ג לש דרוקרב ^ןט סניג ־א^ י• זןתהי3

 די^׳צע-: 5״ ״=־־״';
 י• י־"" — "•־;״ ^.־^2״
 טרסה תטרסהל ,ןודנולל ןרול העיגה 1960׳
 ... ״״״,-."■י ■י ־יי "1י." 1״ימ רצי? ."תירנויל

 .ומ ז״מ 1ומי זא *י681 נ

 "::עג-מג"

 טרסה תטרסה? ,ןורגו// ן ״/ יי/ ׳יי י״[נ ,
 תא התיא האיבהו ,סרלס רטיפ רצל ,"תירנוילימ"
 רלור ףלא 200 זא היה םכרעש ,היטישכת לכ
 ונערי יפתושו ינא" .(םויכ רלוד ןויליממ דחוי||
 וינפ תא לבקל ירכ הפועתה הרשנ תאצמנ איהש ;
 סיור-סלורב םיגהונ .סנו׳נ רבונ ,"יטנופ ולרק לש
 ןולח ךרר וצרפו הירוגמ חטשל זורח םה ,הבונג:;
 הלש הנישה ררחל ונסנכנ" .הררוגתה הכ התקבל.:
 קר .רתיה :םיטישכתה םיאבחומ ןכיה רימ וניארו.:
 םיסיכל םיטישכתה תא ונסנכה .הלוענ תחא הריגמ
 רחשל ונגאד יכ ,םיעוגר ונייה .םשמ ונקלתסהן..
 גנילרטש 6000 .התקכה לע ־״•ירט״"^
 ףלא 22 היה ינלש ללשה

 תינטילוסנה תינקחשה הליפה רומ י״ל_
 רפסמ ,"בטיה רכוז ינא" .בנגה לע ** ■״״
 ןכ ופסכ תא ינאיש בנגל "לחיא ^
 ףלא 40 תא :יל הרקש המ קייינ ־י״^י
 יתרביא ,םיטישכתה תרומתיתלכ קס גנ" ךותנ
 .ןאקכש ׳ץיכ םלאפ גניזקב .עינשמ תוחפ רותנ

 ךרע םע םיטישכת הל יתחקלש טרחת בא .ן
 תוצפל ןכומ ינא ,חילצי רפסה םא ינ י •

 איה םג ,יתיא זינ״ל הליב• ״״*£״£
 היהו הרוכ היה יבא .ינומכ יה יע '.,!״ףל ךירן
 וזו .המועז תרוכשממ םידלי הרשע _

 #?ע י^?יי*ן85!^*ו |

 1■■ 1^. . •י׳י ־

 תעכ הארא □א"
 ,ןרול היפוס תא

 ינא :הל רמוא
 יתחקלש רעטצמ

 חא ךממ
 לבא ,םיטישכתה

 זא ,יל ינימאת
 םהל קוקז יתייה

 "דממ רתוי

 םלועה" ,עשפה ינמוא לע לבפמק ןקנור לש רפסכו
 .רובכ לש םוקמ ול רומש ,־ןותחתה

 לגר בחוס
 לבא ,סנו׳גמ קוחר אל ,ווטגנילסיאב יח טוקס
 יתשגפש הנורחאה םעפה" .רשק לכ םהיניב ןיא
 .םינש שולש ינפל התיה (סנו׳ג ייר)אוהה ןקזה תא

 ,סינט ירועיש ןתונ ינא םש ,קראפ טנ׳נירב יתייה
 לע רפס בתוכ אוהש יל רפיס סנו׳ג ,יתסנרפל
 התאש המ השעת .םוסרפהמ בלעא םא לאשו רושה
 בותכא ינא םגש יתבשח אל וא .ול יתינע ,הצור

 ."םינוש םירברה םויכ .("החוגלוג ישנא") רפס
 תרכזמ ,לגר ץירע בחוס "ףפועמה בנגה"

 לש סכודה ,ליי׳גרא לש סכודה לש םהיתונומראלו
 םיסנוא ,תיווכ רימאו יסרפה האסה ,ררופרב

 .יגושאחו
 תובכוכ ויה ילש תיתימאה הבהאה לבא"
 בלכ ומכ ןתוא יתחרה ןודנולב ויה ןהשכ .עונלוק
 ילריש ,לרנק ייק לש ןהירדחל יתצרפ ■ריצ
 ןרולו רוו ילטנ ,ןורק ילסלו ייל ןאיוויו ,ןיילקמ
 לש הררח ■קלח ךלה לכה רימת אל .לאקאב
 יתחלצה אלו ידמ רומש היה סר׳גור ר׳גני׳ג
 םוש יתאצמ אל רובאג אז אז לש הררחבו ,סנכהל

 .ולבז קר הקיזחה וזה הירגנוהה .ךרע לעב רבר
 יתייה םישרוח השולש .רולייט זיל תא שיו"
 גוז קר ויה תחקל יתחלצהש המו הירוחאמ

 ?סורקנב ןאש רכוז ינא .רוחש ישממ םינותחת
 וע ,רדחב .רתוא לוענל יתצלאנו יב השיגרה
 זתיה דנלרג ידו׳ג םע םג .לבה "תוקנל'יתמייסש
 ןא .םש הכשי איהו - הררחל יתצרפ :הקתפרה יל
 חועטב יתוא הבשחש ,היותש ךכ לכ התיה איה
 ,יתכלהו יתקשנ דחיב הת וניתש .םיתרשה שארל
 ורסאו תונמוא איה הצירפה .םולכ תחקל ילב
 רכ לכ תחא תרבג ,לשמל ,םעפ .לובסי ןברוקהש
 רל יתישרהש רע ,היטישכת תא יתחקלשכ התכב
 התצר איה .הל ראשיש ידכ רחא טישכת רוחבל
 לכ אל ינאש הל יתרבסה ךא ,קנע ץבור םע תעבט
 .רתוי ןטק והשמ שקבל ךרטצת איהו םטמוטמ ךכ
 ייתושנ עברא .הז תא ובהא םישנהו ןשגר יתייה

 ."תויפהפי ויה

 ופתושל בייח ראשנ אל "ףפועמה" רטיס
 הז" :ןרול לש רושל ותסריג תא רפסמו רבעשל
 הז .תררוגתמ איה ןכיה תערל ירשפא יחלב היה
 תא ונרכה יפתושו ינא .יאכצ דוס הזיא ומכ הארנ

 התקיבה םוקימ תא אוצמל ונחלצה אל לבא רוזיאה
 לש טלש השמישל ונקברהו ראוגי ונבנג .הלש

 ,ןיזנב אלמל קלרה תנחתכ ונרצע רשאכ .תונותיע
 זהא ,הליבשב ןאכ םתא" :קולדתה רעג ונל רמא
 ,ןמזה לע םכל לבח לבא ,הסמל םש תאצמנ איה
 איה ןכיה וניליג ךכ ,בוט .תוגויאר תקלחמ אל איה

 .תאצמנ

 האלפנ הועא
 ףקומ היה תיבה .תיפצתל יתכלה ברע ותואב"
 תא קודבל הסנמ ,ךשדחכ יל יתרתתסה ינאו רדגב
 ינש הקרזש השא תיבהמ האצי םואתפ .בצמה
 ,רתיה איה םא .הפשאה חפל םיקיר םיקובקב
 וזש יתבשח .יתוא הלגמ התיה ,תבבותסמ
 איה התיח וזש יתנבה ךכ רחא קר ,תתרשמה
 תרחמלש ברעב יתרזח .רופיא אלל .המצעב
 .חותפ ראשנש ,עקרקה תמוקב ןולחה ךרד יתסנכנו
 ,םינפב תאצמנ איהש יל רווחתה יתסנכנש עגרב

 עיגהש ,יטנופ ולרק םע לכואה רדחב חדעוס
 ."אל םלועל יא וישכעי ,יתבשח .הפועתה הדשמ
 .דחיהש הריהיה הריגמה תא יתצרפ ,רדחל יתילע
 קיקש תא יתחקלו קנע לוענמ םע הלוענ

 .םיטישכתה

 תא ,תרבג :הל רמוא ,דרול תא תעכ הארא םא"
 תא ךסמ יתחקלש רעטצמ ינא ,האלפנ השא
 םהל קוקז יתייה זא ,יל ינימאת לבא .םיטישכתה

 ."ךממ רתוי

 ק״ו״ק51^|ז1י,00!
 םיסחוימ תונברוק .ןזראק ילסל תוע ןחזא בהא .ייל זאיזויו



 ההירפא םורד
 1.5.94 ,ד*1שת רייאבללאםץ^^ןשת ר״אב יכ ;וושי

 ברה לכס תורש
 תורדתסהה ירבחל

 1ו1# \1§ו^
 ; * ׳יי •יי׳^י:
 ש־ה 1.1

 יזוו ןחכ
 וכע תמענ ;חובזניג ןועמ

 רוג רתסא
 ןולוחב "ןעשמ- תובא תיב

 ידבועמ םיתווצ העבראו םידבוע השש ן
 תורש ןתמב ונייטצהש תורדתסהה

 םידמעומ תואמ ךותמ ורחבנ ־ הירבחל
 תא לבקל םיצלמומו
 תורשה תוא
 תורדתסהב
 .1994 תנשל

 ,םויה ךרעיי תותואה תקנעה סקט
 םירומה תורדתסה תיבב ,יאמב ו ־ה

 17.30 העשב ,ביבא לתב 8 קורס־ןב ׳חר
 תורדתסה יובח יפלאל הדומ תואה תדעו
 .םינייטצמה תורשה ינתונ לע וצילמהש

 יאלחג חחר
 ןיקצומ־־תירק םילוח תפוק

 יביב למרכ ריד
 ביבא לת ־ ףוחנמז תאפרמ

 יאנג בקע•
 הדיל רדה תווע חפית ־ ל״עונה תורוחסה

 תליאב לטפסוי םילוח תיב

 םידעו תרוקיב תווצ
 תור־וחסתה רקבמ דרשמ

 רמחומ חלאס
 ןולובז ילעופ דעו

 תמענ תווצ
 םירוענ תרנס תווצ •רוצח-תב־ םינוורקה רחא

 ןוסניליב ־ םידליל יאופרה זכרסה

 לארשיב חחנועה לש תיללכה חוורתסחח

 ׳3ל1ק םקמ סנכיי ישיש םויב
 הקירפא םורד לש טנמלרפל

 רחא תא סופתיו השדחה
 םאס ו׳ג םג .ויבשומ 400־מ
 ;^חו קורוט ןב םגר ,םש היהי
 ! ־ סוקרמ לי׳גו סלירסק
 !ומחלנ םלוכ ,םידוהי םלוכ
 !םלוכו דייהטרפאה רטשמב

 !ותוארל וכזיש ונימאה אל
 ך התמ דייהטרפאה תצלפמ

 ,יתלכ תולקת ויהי אל םא ,ישיש םוי ^■ן 1
 חלוק סקפ סנכיי .תויופצ 1
 הרתה הקירפא םחד לש טנמלרפל ■ 1
 31 .ויבשומ 400־מ רחא תא סופתיו 1
 ןמוט ןב סגו ,םש היהי וכולס ויג 1
 .ונסאס ונומיירו םוקרמ לי׳גו סלירסק ינחו ■
 חוחשה קבאמב יוכרמ דיקפת היה םידוהיל ■
 אלמנ תובורא םינש וליב םהמ םיבר .רורחשל ■
 ׳וניא ,תולגל ואצי םירחא .דייהטרפאה לש ■
 גזממ תא ערפי הלרנמ ןוסלנ עובשה .םיבורק ■
 םיילאיר תומוקמב וצביש םידוהי הרשע |
 וישיפח .ינקירפאה ימואלה סרגנוקה תמישרב ■
 ז׳פיסאל סנכיהל םייופצה םינבלה 50־מ 1
 זסוהב הובג גוציי .הקירפא םחר לש תימואלה ■
 10 נ־וקב םידוהי 90,000 לש יסחיה םקלחמ ■
 יתינייוסמ הניחבמ" .הנירמה יבשות ןוילימ ■
 לנקל תכלוה תירוהיה הליהקהש רמול רשפא 1
 ויגח־ .ןמלוק סקמ רמוא ,'טנמלרפב רתי־גוציי 1
 ז* יברת אל תאזה הנידמב םידוהיהש יתבשח ■
 ם!סם תאז רמוא ינאו ,םיכירצ ויהש לכ ■
 1 םיכירצ ,םלועכ םישנאה לכמ רתוי ,םידוהיש 1
 ־'תונעזגל ,םרא תויוכז תרפהל םישיגר תויהל ■
 "יומל תושיגר חתפל לחה ,67 ןב ,ןמלוק 1
 יל וכעשכ ,דואמ ריעצ ליגב םדא תויוכז 1
 ימ ריצע לש תוחרצ עמשו הרטשמ תנחת 1
 ׳יחשכ הרבג ולש תושיגרה .םייוניע תעשב 1
 זוווי ולוממ םיאבה םירוחשה ריא ,רליכ |
 יינל םוקמ תונפל ידכ .שיככל הכרדמהמ ן
 יימ עזערוה םינש המכ רובעכ .ןטקה ןבלה |
 ינ ־ ־ןיינועמה לכל־ - קתפ בותכל רירצ 1
 יניז ןנא ותחפשמ לש רוחשה תרשמהש רשיא 1
 1ייימ רוזאב תויהל ול רתומ ןכלו םתיבב 1

 ן ""יל ,'יוב׳ ול וארקי .־דבלכ םינבל־ גווסמה ן
 י• ׳"ינממ רגממ רתוי הברה היה אוהש ן

 ׳ יי*נ ,באכל הכפה תאזה תושיגרה .ןסלוק 1
 | ,5*וה לש ורות .םידליה תא ול רוצעל ולחה 1
 ן ייי׳היק תא הרצע הרטשמהשכ ,ו981 ־ב היה 1

 .ןמלוק תיבל םינבה תעבראמ 1

 דייהטרפאה !בועיב ץוק
 5 רתוי הכרה הארנ ןמלוק םקמ
 ■* לש ראפה יעבורמ דחאבש ותיבב

 יחרכה רשאמ עוגר רתוי הברה .גרובסנהוי
 שארב רמע רשאכ ,80דו תונש עצמאב 1

 ץ ירע ווה תא .'םיריצעה ירוהב הכימתה
 ושסב קזחוהש ,יתיק לש ורצעמ ־דחאל

 י" תחח ,טלחומ רוריבב ,םישדוח השימחמ
 ־^ל םרא קיזחהל תונוטלשל רשפיאש 29
 . •ץר ךרזעל השיג ילב תלבגומ יתלכ
 '22 רלהגכב תמ ,סגא לינ ,ולש בזס רבחי
 !י״ייחח חרעו תא םיקהל ונתוא איבה הוו
 ישא םק רחי ןוגראה תא דסיש ,ןמלוק רפסמ

 גיהנינ ,טגא לש וחומ .יררוא
 7י3 ■םלועה לכב םילג הכיח ,םייעוצקפ

 תונוטלשה קרו וירקוח יריב לסוחש ונימאה
 תרטשמ הטמב ןולחמ וחומ לא לפנש ונעט
 תחפשמל ינשה ןבה תא .גרובסנהוי *!וממה
 רחאל ,ו985־ב תונוטלשה ורצע ,לינ ,ןטלוק

 .םירוחשה ררמ רובג םע םו־וח בצמ הזוגר
 םירגהמל ינש רוד ,םינטלוקה לס הרעווה
 ךשמב החיה ,רנלריאו הפוריא חרזממ םדוהי
 1,000 תועצמאב .דייהטרפאה ןבשיב םינש
 לש םירצעמ ודעית ,םיבדנתמ םבור ,םירבוע
 רחאמ ,יחרכה היה רברה .היציזופוא יליעפ
 קרו ,תובוחרהמ ומלענ טושפ םיבר םירוחשש
 .םירוצע םהש התליג ןמלוק לש וישנא תריקח

 ,תיאשחה הרטשמהמ ולביקש לופיטה יפל
 םיטסירורטכ רבודמש בושחל היה רשפא
 ךשמל םרחוה יררוא לש הנוכרד .םינכוסמ
 םקמ ירחא .לבגוה התעונת שפותו םינש שולש
 לש ותיבל יתאב דחא םוי' .עבק ךרו ובקע
 ול יתרמאו ,רטסבוו דיוויר רוספורפה ,ידירי
 םירטושהמ ונשרדו ונינש ונאצי .ירחא ובקעש
 הנירמ ווש ובישה םה לבא ,םישוע םה המ הערל
 רתאל ."םיצור םהש המ תושעל םתוכזו תישפוח
 יריב הארנה לככ ,רטסבוו רצקנ םישרוח המכ

 .תיאשחה הרטשמה לש לוסיח תדיחי

 תורומתה לע תדחוימ היאר תיווז ןמלוקל
 םורד תא רבעש עובשב וכפהש תומיהדמה
 וספתי עובשה .תיעזג־בר היטרקומדל הקירפא
 םעפב ןוטלשה תורסומ חא רוחשה בורה יגיצנ
 דנלוהמ םינבלה ןאכל ועיגה זאמ הנושארה
 ןיה רציכ ,לשמל ,רכוז אוה ■הנש 342 ינפל
 לע טפשמל םתוא םידימעמ ,םירוחש םירצוע

 לארשי תנידמ ןמ
 תיתשתרו היגרנאה רוסמ

 קלדה להנימ ^

 םיריחמ ןוכדע וברב העדה
 ״״ טפנ ירצומל ם״ב־ות

 םיתורישבו םיכרצמב םיריחמ תוביציוציסל
 <טםנ ירצומל םייברמ םיריחמ) !העש תאיוח)

 ו992-ג״נשהה
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 .פ.א :םוליצ גרונסנהויבש םתיכב ,ירדוא ,ותשאו ןמלוק סקמ

 ,רבלכ םינבלל רוזאכ תיקוח יתלב הייהש
 .םינכל לש תווחכ שנועכ רובעל םתוא םיחלושו
 לש תנגרואמ הרוצ ,המשל תודבע התיה וזי

 .ןטלוק רפסמ ,'םניח הרוכע חוכ תקפסא
 לא תונוטלשה ואיצוה ןמלוק לש הדעווה תא
 דוע םע דחי ,'88 תנש עצמאב קוחל ץוחמ
 .רייהטרפאל תודגנתה תועונת תורשע
 הדעווה" ,רחא הווסמב תוליעפל ורזח םינמלוקה
 קר ןוגראה תושארמ שרפ סקמ .־םדאה תויוכזל
 תא ומצע לע לכיקש רחאל ,םיישדוח ינפל
 תאצמנ יררוא .ןואטסייקכ טנמלרפל תודמעומה
 לש טנמלרפל סרגנוקה תמישרב חוטב םוקמכ
 םיינשהש הארנו ,גרובסנהוי תאצמנ וב רוזאה

 .דרפנכ םנמזמ רכינ קלח ולבי

 ומכ ,בוע טושפו רבשנ אל ריא ותוא יתלאש
 ףאי .ושאייתהש םינקירפא םורד יפלא תורשע
 תושיחנה הלאכ םיאנתב .רגהל יתיצר אל םעפ
 לסחל םיבייחש ךמצעל רמוא התאו תרבוג קר
 ךלוה אל ינא׳ :ךמצעל רמוא התא .היעבה תא

 "׳הלאה תולכנל תאזה הפיה הנידמה תא בוזעל
 ,םינפבמ הטישב םימחלנ םינמלוקה רועב
 םהייחמ רכינ קלח קורוט ןבו טולמ ו׳ג וליכ
 םורדה ןונמתה תועורזמ תדמתמ החירבב
 תיטסינומוקה הגלפמה שאר ,ובולס .ינקירפא
 אצי ,הלדנמ לש ונוגרא םע תירב התרכש
 .60־ה תונשב הרסאנ ותוליעפש רחאל תולגל
 םורדה אלכב םינש 27 בשוי הלרנמ רועכ
 לש רחא רפסמ שקובמל וכולס ךסה ,ינקירפא
 םיעצבמה שארב דמע אוה .הירוטרפ תונוטלש
 תוריכמו ,סרגנוקה לש יאבצה גלפה לש

 דגנ רורט תברעמ להינ תונכש תוינקירפא
 םוררה וחילצה אל וילא ■וכלה טועימה
 ,טסריפ תור ,ותשא תא םלוא ,עיגהל םינקירפא
 הילא העיגהש ץפנ תפטעמ תועצמאב ולסיח םה

 .1982־כ ,קיבמזומ תריב ,וטופאמב

 ,אלכב הכורא הבישי הכסחנ קורוטמ סג
 ץמאמב הליב אוה וייחמ רכינ קלח םלוא
 רוצל וסינש הלא ינפל דחא רעצ רימת אצמיהל

 ותשא םג הרסאנ ,אלכב ודועב ,1963־כ .וחוא
 קורוט ררחוש קר .םיבורק תחגשהב ורתונ רמ
 םידמוע יכ ול עדונ רבכו ,ו966־ב אלכהמ
 ימואלה סרגנוקב וידקפמ .שרחמ ורסאל
 יאנתב ,הנידמהמ חורבל ול ורשיא ינקירפאה
 קבאמל בושיו יטסלפ חוחינ םדקהב רובעיש

 .רשפאה לככ רהמ וייוומה

 יל רפיס ,'הנאוצופובל לובגה חא יתיצח"
 ,יתלצינ םנמוא חותינהמ" .66 וב ,קורוט עובשה
 בצמב ימצע תא יתאצמו הינקל יתלגלגתה לבא

 תורירגשל שואי בורמ יתינפש רע ,בולע הכ
 היילע יספט אלמל יתלחתהו יבוריינב לארשי
 היה לארשיל עיגהל ונממ ענמש ימ ."ץראל
 רשסיאש ,הרריינ סוילו׳ג ,זאד הינזנט אישנ

 .הקירפאב ראשיהל םהל

 םורדל ובש םיטילפ יפלא ריעו קורוט ,ובולס
 וזירכה זאמ ,תונורחאה םינשב הקירפא

 .תיללכ הנינח לע תונוטלשה

 ןאבמ וטלמנש הלא לכ חא רחאמ דחא רבד
 ■לוכי לב הארנש ןוטלש תמיאמ ,םינש ינפל
 תצלפמ תא תוארל וכייש ונימאה םיטעמ

 .םהייח ךלהמב רוע התמ דייהטרפאה

 ^$1^ ב ־׳ ומנ
 מ״ענ םילבנב חיישקח חיכר״ונ

 ^הלדגהה תואצות
 הכרעש "עובירב ונרס" עצבמב הלרגהה תיאצית ולא

 ,מ״עב םילבבב תרושקת תוברעמ-ב״תמ
 חקסמח תוחכונב ,16100 העשב 18/4/94 !ךיראתב

 !הרבהמ *גיצמ ץיט םרוי ח״הור
 :מ1 היכרותב •גוז שפונ תליבחב

 .9423 סיטרכ ,הינתנ ,חיליצ ויליפ .1
 .9240 סיטרכ .אביקע רוא ,חסירל בוליארח .2

 .10102 סיטרכ ,ןולוח ,יננ יליושחוח .3
 .11576 סיטרכ ,סי-תב ,סירוב סואבלא .4

 .4131 סיטרכ ,הפיח .חנליא טוור .5
 .17649 סיטרכ ,הפיח ,חסינא ריאז .6

 .13982 סיטרכ .רוגח ,בקעי רמע 7
 .13944 סיטרכ ,חירכט .חנילנ רודנינ .8
 :וכז ןודנולב יגוז שפונ תליבחב

 .1719 סיטרכ ,אביקע רוא ,המלש גרבניק .1
 .13128 סיטרכ ,חפיח ,לאונמע ןבס 2

 ב״תס ידרשמב חקפמה ח־יודב ןייעל ןתינ
 .09:00־17־00 תועשה ץב

 *י-במא־לח היינבלו ןונכוול תימדקמה זידעדדר
 1963-היבשת חיטבהו ןוממו ?יול 140 *ןיעס ־יבל העדיי

 יפי-א׳זו היינבלו וינכתל חטומנ "רייול הסנוה *ב תמכ םדי־ווס ונידי
 .תפש תפסות ם7 ־ ה״מ רלייסנ םייוניש ל• !זייננ ־ימיה ותיל המקנ
 תודמ חסקידו ןייגבזי חולמי דע ףתרם ומרוה •ו *יללוכ סיייני*י
 208 ׳סמ םירפא ימ דודב תלספו םייס■* ו״ונ״ יזדדי .1 *־ילגע
 ■ר 94-0112 ׳סמ הסקנ 0801-291 ןיינב קית 401 .־שלח 66*1 עונ

 מ״עב שגמדלות לטיפק .פ.ש.ו
 1$£1 י וממיה ,ןל הוויינ (א).א2ז ןימל סי&הג המוה

 :1מג לירפאב 2!טיס הינחו ןיקמול ןוקיה לג

 13,350 רפסמה לעמ ,ףיקשתל 35 דומעכ

 ,"חיש יפלא 1,650׳׳ תויהל ךירצ ,חייש יפלא

 _ .בותככ אלו

7 0 0 10 

 ווווולחי 11118

 וסימולמג םתא
 לפטמ

1 
1 
1 
1 
1 

1 
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 לש 0ישימח 01׳ רנ

 הרובעתה לע חקפמה רושיאב

 יוניש "1גא" ךורעי הפיחל םיעסונה דועצל תורישה תא רפשל הרטמב
 תפוסתל ג״החא תועשב ריעל םיעיגמה םיינוריעניבה םיווקה ילולסמב

 .םישדוח 6 לש ןויסינ
 הנחתב םלולסמ תא צ" החא תועשב ןלהל םיטרופמה םיווקה ומייסי יוסינה תרגסמב

 ךישמהל םישקבמה םיעסונ .םויה לבוקמכ .למרכה רדהל וכישמי אלו .הפיחב תיזכרמה
 ינוריעניבה סובוטואה גהנמ ולבקי למרכה רדהב לצרח בוחרב לודגה תסנכה תיב דע

 ךישמהל ולכוי הזה רבושה םע .םולשת תפסות אלל תינוריע העיסנ רבוש .ובלב םחשקב י״פע
 לכב למרכה רדהב לצרה בוחרב לודגה תסנכה תיב דע הפיחב תיזכרמה הנחתה ןמ םוי ותואב

 .יגוריעגיבה העיסנה סיטרכל ופוריצב הגתומ רבושה ףקות .הז ןוויכב םיעסונה םיווקה

 :יוסינכ םיפתתשמה םיווקה הלאו
 ןיב ביבא־לתמ םיאצויה םיסובוטואה - 980,921,901,900 יווק

 .21:00 דע 17:00 תועשה

 ןיב םילשורימ םיאצויה םיסובוטואה - 947,945,940 יווק
 .20:00 רע 16:00 תועשה

 .תורישה םות דעו 16:00 העשמ לחה ■ עבש-ראבמ 995 וק

 \ .15:00 העשמ חלמה-סימ 966 וקו תליאמ 991 וק

 רחאל ביבא־לתמ םיאצויה םיסובוטוא ,תבש ימיבו ישימח דע ןושאר םימיב
 םויה ומכ למרכה רדהל וכישמי 20:00 העשה רחאל םילשורימו 21:00 העשה

 .םויה ומכ ,למרכה רדה דע תורישה ךשמיי גח יברעבו ישיש ימיב

 סובוטואל ותיילע םע ,גחנת ןמ שקבל ו&קח לפונה רדהל עיגהל ןיינועמ התא סא !דבכנ עסונ
 ׳ 1{ףב;ם״ח 3לענ ,ןעטמ :ןוגב סיטינ לב רובע ובוש שקב)םולשת אלל ךשמהה ונוש תא

 רבודה תצשל/ץוחה ףגא

 ,ן*'י
 11־'



 ו׳ילרשפ זזא
 לארשיל עיגי אל
 רוטא היהש ,׳ץילרוגופ וויא ןרתנספה
 רפסמ וטר׳צנוקב תינומרהליפה םע עיפוהל
 ¬גראמה ירברל יעיגי אל ,בובינמחר לש 2

 .תויתואירב תוביסמ - םינ
 .ומירג ולה תינרתנספה הקעזוה ומוקמב
 ,יקלסיאה יטג לאינד חצנמ וזה הרדסה לע
 .תינומרהליסח םע הנושארה ותעפוה וזש
 רוכעל לתה זאמ החלצהלו םוסרפל הכז יטג

 ,1991־3 םל׳גנא־םול לש תינומרהליפה םע
 •דקומ לש ילקיסומה להנמה םג אוה םויכ
 לע חצנל ןמזומו ,אמורב חי׳צול הטנס הימ

 דעיכ !דרוא יי •םלועה תורומזת בטימ |

 - סבו קלמ אבא
 המבה לע דחיב

 וקחשי םולשבא ונבו קלופ ימוי ןקתשה
 ־ית הלעיש ,םימותי הגצהב המל התוא לע
 םג קלופ יסזי .רבמטפס ףוסכ המיבה ןורטא

 .הגצהה ווא םייבמ

 הכימ םג הגצהב קחשי םיינשל ףסונ
 םייסמ קלוס םולשבאל המודבש ,רטקלס
 .ביתנ ןסינ לש וידוטסב וידומיל תא בזרקב

 1 ־ירמאה רלסק לייל תאמ הזחמ ,םימותי
 םיחא ינש ןינ םיסחיה תכרעמב קסוע ,ינק
 - רוכבהו םיחאה .םהייחל רדוחה ,רו ויבל
 -גב םייה (קלוס םולשבא - ריעצה ,רטקלס
 ריבכה .םתוא שטנ באהו ,הרטפנ םאה ׳םס
 ינימ ראשו תובינג תרזעב הסנרפל גאור
 חאה תוחתפתה תא םלט אוה ,תוילעמירק
 עיגמ רז .תיבכ וחוא אלוכ אוהשכ ,ריעצה
 רטסגבג אוהש ררבתמו וקלוס יסוי)םתיבל
 בא תומרל רפוה אוה רזומ ןפואב .לודג
 בתכ הגצהל הקיסומה תא ■םימותיה ינשל
 לש הרואפתה .רוטקרטה תמקנמ יללכ ינא
 *זריפ&יתוד* .ביני ורא

 טימ עוטאימ
 חסה תנחתב

 •ית םודיקל התומעה - רצינ ןורטאית
 ישנא תא יאמ ףוסב הלעת ,ופיב ןורטא
 היגולירטה ךותמ םירומישה תואספוק

 1 הק&הר ,רגוב רראוורא לש המחלמ תוזחמ

 1 .ביבא־לתב גגידיד חוכה תגחחב הלעת
 י -יפ וז הקפהב ףרטצמ רצונ ןורטאית לא

 תיבב קחישש ,יבצ תיב רגוב ,ןמלטימ ינ
 ה .רעוגלו םידליל ןורטאיתבו ירסיחנ ,ןיסל

 לע ינשה סרפב הכו 1993 זטנורמאיתב
 מ ־ןב קחצי ייפע םיטוש לש רקיב־ב וקחשמ
 'נ םיגחה ירחא טרסב ףתתשה הנורחאב .רג

 ־יבור ןונסא לש ויומיבב ,זנק עשוהי י םע
 'נ אדיסע׳ /ייד * *ז״םשנ

 זגה ׳בבומר םילע תמזס
 - תינכותה ■ הריב םמ לע לארשי לביטספ תא חראי ״םודאה תיבה״
 "טונ ולב״ה ןודעומל עגעגתהל ליחתהל רשפא ■ המ עדוי ימ אל

 ■— ־׳ . ״ ןןן■ •■•■1

 יקסנוסרח יסוי תאמ
 ךרד קפסל לארשי לביטספ יסנרפ םיסנמ הנש לכ
 הקיסומ עומשלו תובינע ררחשל םיניילבה ולכוי הבש

 .הריב סוכ לע (ז׳ג יוצרו

 שולש ינפל תויפלתב "טונ ולב־ה םע ליחתה הז
 םיבכרהו םיקנע םע ,רתויב חלצומ ז׳ג ןודעומ - םינש
 אלל ,תפסונ הנש ץורל רישמה ןודעומה .רחא םלועמ
 םיעוגעגב רככ רבודמ םויהו ,־טונ ולב״ה לש תוסחה

 .םהה םימיל

 ז׳גה יבבוחל םצע תקירזב הארנ הנשה םיעיצמש המ
 הנשה .רשפא יא םולכ אלב רוטפ :ורמא ומכ ,זולבהו

 ריל)םודאה תיבה זולבה ןודעומ תא לביטספה חתופ
 ־מו תיבמ םיבכרה םש ועיפוי .{םילשוריל ךרדב ,אצומ

 רבודמ .תודקירבה תקהל םע עיגי ןוספמלק םלק ■ץוח
 לכמה ,םואיסולוקכ תוקהלב רבעב תרישש טסירטיגכ

 .םירבחו םורב ק׳ג ,ייפ

 (?ימ)ישוט תיטסירטיגהו תרמזה העיגמ ב׳הראמ
 ךכב םכתסמ הילע עודיש לכ .הטנלטא תרילי ,ןוגיר
 זאמ ,הרשו תנגנמ ,"זולב רנא ם׳תיר תיפשא*׳ איהש
 םיריעצה תגילב תינלגרורככ הלש הריירקה העטקנ

 .הטנלטאב

 -יפ ינור לע זסודאה תיבה חראיש םילארשיה לעו
 דרוקרב .ךראה תרצות" אוהש רמול השק (36)ווסרט
 ,יאג ידאב םעו גניק .יבייב םע עיפוה אוהש ,בותכ ולש
 בוג יריגו ןייטשניילק ימר ,ךונח םולש םע םג לבא
 ¬אכימ הכימ תא ללוכה ,ולש וירטה םע עיפוי ןוסרטיפ

 .םיפותב יול יקיאו סבב 'ל

 זולבהש ,םיטסיקור העברא .ןירדהנסה - בכרה רועו
 :תועבצאכ וחוא םישח םה לבא ,םמדב םרוז וניא םנמא
 הרטיג)ץיבוביל ריפוא ,(תיטסוקא הרטיג)ןמרקוצ ינד
 ־סול ןליאו (תיטסוקא הרטיג)ייקול ריפוא ,(תיטסוקא

 ¬שמ יטסוקא זולב םינגנמ ןירדהנסה .(םב תרטיג) ,ץא
 .םיעבראהו םישולשה הינ

 ץימחהל אל .קסרוגז תלהקמ
 רוניב הרוא תאמ

 םינש שולשמ הלעמל ךשמנש ,ןתמו■ אשמ רחאל
 קסרוגז םירבגה תלהקמ שרוחה תליחתכ ,ונילא העיגמ

 .םייסאלק ןיע ימי תרגסמב העיפותש ■
 ¬טמ באה לש וחוצינב ,םירמכ 36 הנומה ,וז הלהקמ
 הלהקמה םש .הגוסמ םלועכ הבוטל םויה תבשחנ '"3
 לש ׳ךקיתו״ה ןכוש הבש ,קסרוגז הרייעה םשכ אוה
 - הלהקמה הרמיש הנש 400 ךשמב ,תיסורה היסנכה

 ,םייסורה םייתדה םירומזמה תא - רתסהבו יולגכ
 .םידחוימ עבצו םעט תיסורה תיגרוטילה הקיסומל
 רטשמה לש תוכרה םינשה ךשמב .םייטוזקא וליפא
 הלהקמהו ,תיסורה היסנכה לע םרח לטוה יטסינומוקה

 .טילקהל הטעימ וזה האלפומה

 םיפוקש תולוקה .תטנפהמ םיסורה םירמכה תריש

 תקתרמו תממהמ םהלש הרישה תוברת ,חלודב ומכ
 .םירחתמ ול ןיאש ,שבוגמו םח לילצ הקיפמ הלהקמהו
 םיטעמש ,םיקמעמל םידרוי קסרוגז לש םכה ירמז
 תא הז רשקהב רוכזל יוארו .םהב תורחתהל םילוכי
 לע ליטמ אוה רציכ לאשנ רשא ,בונינמחר לש וירבר
 - תוטשפב הגע יסורה ןיחלמה .ךכ לכ ךומנ רישל םכה
 .ךכל םילגוסמש ימ שי יצרא יגב ברקבש ,חוטב ינא

 .קרצ אוהש םיחיכומ קסרוגז ירמז

 ־1יו תיסור הייסנכל עוסנל ומכ הז קסרוגזל ץואהל
 םיבשוי הנינרק הנאו יקסבייוטסור ,יוטסלוטש שיגרה
 ¬יהולאל םיללפתמו ,תורנ רואל ץעה לספס לע רדיל

 .םה

 ־ב םילשוריב הלהקמה חתפת לארשיכ רויסה חא
 ¬ירבג חיכו ספושהדיע ,הפיח ,א״תל ךישמת םשמו 7.5

 !ץימחהל אל ■לא

 ׳וזוע רש תואסכ והשש האמ
 רזוע לאגי לש םירויצ תכורעת ,"חכונה רדענה" תא גיצמ הפיח ןואיוומ
 ״״, ״..יי״״ יי״ םיראתמ וירויצמ םיני םיווקה לבא ,הרוטקטיכרא תסמב ירמלי אוה ןוביחב

 ינולא םימ סע "הוממץו!3ק:ןל ׳ןחוט היהש ,תימעו רבח ,יאנב יסוי םע

 ם ושי! *ווו.״י״״ ■׳ ״* .
 ורמא םיגאדומה םירוהל ,םירשי ויה אל םלועמ ולס
 •שבה לבא ,ונממ ואציי אל ילוא םירשי םיווק :םירומה

 .תויחל ול ינת קר .קוחר עיגי דוע הזה ןור
 תא ןוחבל לוכי ירזוע לאגי ,36 ןב אוהשכ ,וישכע

 .הנוכנה וררב אוהש שיגרהלו ,ויגשיה
 רייצמ ,רצוי .קרוי־וינב יח אוה םינש עברא הזמ
 תבהא םע רקיעבו ,םירחא םירצוי םע גולאיד להנמ

 .הרוטקטיכראה - וירוענ

 ■ומתה .םיקחש יררוג רייצ אוה ,קרוי־וינל עיגהשכ
 תייוור סילופורטמ לש התומד ויה תוהוכג־תוהכה חונ
 תובצמל וללה םילדגמה םימור תודובעה תחאב .םימיא

 .תוקוחש

 תוינכרוא ,תינדיתע ריע םיראתמ וירויצמ םיבר
 חא .רוכינה תא ןוחבל הסנמ אוה הבררש ,תינבנ יתלב
 םירטמ ,תודובעה תחא .שחרתהל ריתעה ינפמ םידחפה

 וזכ ,תימי םעמכ תולכירדא הגיצמ ,הלרוג םירטמ לע
 •יפשמו תוזחממ ,םימ־ינשושמ התארשה תא תבאושש

 ?סלא^
 דכתמו רפסה לביה - הזכרמבו ילאי^^י1^^^

 ־יח ןואיזומ .ירזוע לש תרחא הכורעת החתפנ שמא
 ךשמב ירזוע תא קיסעהש ,אשונב זכרתהל רחנ הפ
 ,יחכונה רדענה־ תרתוכה תחת ־קייה אסכה - ם גש
 לש םשוכר ןבור ,תורוכע האממ רתוי םש תוגצומ

 לארשי ןואיזומב גיצי אוה הנשה ףוסב
 ■־אדתא ולאשוהש ,הלאכ ־ תורחאהו ,ץראב םינפסא

 .ביזוראבו הפוריאב םינפסא ירי־לע םיבר םיט
 יי הירלגה להנמ ,רמוע יטומ רצא הכורעתה תא
 .יז?לס תואסכ גיצה רבכש ,ביבא־לחב תיאטיסרבינ
 יי !יוונע ללב ףא רמוע .יקירה אסכה־ תכורעתב

 י י*ל היולגב הכרענש ,םימה ילדגמ תבורעתב ירזוע
 .םירחא םישרוח

 4׳^ ןיכה הפיח ןואיזומב הכורעתל גולטקה תא
 ןימימ קוסעיש ,ףיקמ רפס לע הלא םימיב דבועש
 !גימל ואולמב סנכיי יחכונה גולטקה .ירזוע לש
 !51מל ,תואסכל ירזוע לש ותוסחייתהב ןרה קרסב
 י ימס םירדענה לש םתוחכונלו םכותב םיבשויל
 ן^יזיפת■

 ןזסלדנמ תגעו בומשזמ יגזמ טע ,"שרופמ אל ינא" ,1996

 ידיקפת הברה םליגש ,שיאה ■ והיקזח רנבא תא ןטרסה עירכה ישימח םויב
 בצוי םיירהצב םויה ■ השעש דיקפת לכב תוכלמ בוטרוקמ רתוי עטנ ,םיכלמ

 וחי!,^ קמ**,יא0יח הוחיז ,1*1 !ויהת םע .די*• .*>** וינקחשבש םיריכבה רחאמ דרפיי ןורטאיתה םלועו ״ירמאקה״ םלואב ונורא

 ןיימו.

 ׳*י5*"' • ׳/** 1 זי ,
 • ׳ י

 י;י■ •

 תרומזת ת 11
 תינרמרחליפת

 תילארשיה ן|)
 חסמו ןיניו 1ילויי■ י״>

 תמידאב

 *יי■ ידידימ
 רוניכל לטיסר

 !רמנסס ,דלמדקמ טדבור

 ,20:30 העשב ,1994 יאמב 26 /ח םוי

 ביבא-לת ,תוברתה לכיה
 ;חיננזתב
 ןשיה ןונגיסב הטיאיס !תקטינש

 "רציורק"תטנוס :ןבוהטג

 ו00 "פוא רייגמ חל-ב הטנוס :םמחרב

 30 יפוא ,׳םיסותימ״ ויתמ ןאפו רעיה
 וחיצירפק רדנורו ארבמ .סנאס ןס

 ... ■:יג■■■־ ׳ ■ז •י■ <; ! י• ״׳.'•״'<

 ־תוא אסנו ידחע לאגי

 *שוק׳יק״י•'

 אריפש תור תאמ
 לע ומלח יאנב יסויו ינולא םיסנ ,ותיקש רנבא .:

 ,םבוש םעו ,סיראפל ועסג^56^חמא^ןמיקה ף

 רמוא ,יתומ ירחא רתא םמ וילע יניל ,ל ״^1'

 ^^?5323־51
 ייהשמ ־י׳" יימ חיי יי" !

 םזיה דשפנ לודגומא ■ ־

 ם־יחחומהו םיקתרמה םיקרסה יחא ^גאו^ייחכ
 ,־רחא לכ לע הז תא י "ל ל"," ,סץ רפסמ ,
 תרונ ,םייח ךרד ונמסי י"" ג***י■
 ¬רבש המל המור יהשמ יל סנסא ־

 ־טבב הקוסע תוחפ ץרא וני'!',^ן%'םימ 1י" :
 שיא ,תוברח לש י^?יתנםלסנכנ היה רהומכ
 רבכ .תילארשיהתוברת-ר ו״זוגםלס "

 תויחל ,יתכלממ ראותב ומ" י 0וי> קלו ״־״״ /
 גוסהמ רמנ לע יביס י׳״״.ןלאל םיקיעמי
 דוא םיפולא השש יימ/""" םיאשינסי

 ^,ןרו״ייצ״ללג־שחא^^^

 ודיגי ,דרק המ לאשי לודג ןמ" ול

 "הכממנחגצחהו״י

 ,-היהש ימכ
 ־ויחה תא תדגונ רבעה ןושל" ־£1 ^ תא !יי^•

 , היה .ולש םייחה תחמש *יי":
 ־טל רשפא יאש תיוות אצו **
 ־רוגו הנושאר הגיימפיזמיצ ״ עאי?
 היה אוה .הלמה ןבומ לכ9 יי"*

 יותיעו תוחיתפ ט ויח .הפמ י*״ן ^ #0
 .ותוא עיתפה הזשכ םג^ולצנש^ףוזרמוי^

 עצמאב *יתשנייחה^ ,לשמל י

 הז וליאכ ,ונזאב יתשחל הינש רירבשבו ,גולאידה ־
 יל שחל אוה "?וישכע רמוא יגא המ" ,דיקפתהמ קלח

 ,יחבשמנ הגצההו ,ילש תורושה תא הרזחב י:

 הימוד חק*• ;
 ינאי .והיקזח לש וריצל קחיש ימואת רדוע םג
 ונלחתה ,הנירמב םינקחשה ילודגמ היה יקוחש ,בשות ־
 - ירמאקל ץוחמ יהרוטלח׳ב אקווד בורקמ רובעל
 חא ינאו ,ןצילה חא קחיש אוה .1972־ב ,ולמח ןציל
 ¬רשכ .םינוויכה לבמ ולמ היה יקוח לבא .14־ה יאול

 תא קחשל רשפאש תנמאה אל ,המבה לע ותוא תיא
 .תרחא דיקפתה

 תא .סיאנוש םהל ןיאש ,םינקחשה םה סיסעמ"
 היה אוה .ותוא ובהא אלא ,ואגש אלש קר אל יקזח
 ,הפוקת התיח .דמעמו םיריקפת ירחא *ץח אלו עונצ
 םילגרתמ ןורטאיתב .םיחאמ רתוי םיבורק ונייהש
 םג ליבקמבו המיהרמ תוריהמב םידיקפתמ דרפיהל
 יתלוכי אל יקזחמ .םישגא םע םירשקה חא קתנל
 םייחה חוכ .םימי המכ ינפל ותיא יתבשי .קתנתהל
 הלחמכ םחלנ אוה .םייחכ םג ןגפוה המכה לע ץגפחש
 ¬עה ,ותומ רבד עדונשכ ,ברעכ ישימח םויב .הרובגב
 רומעל להקהמ יתשקיב .םילשוריב זולדמיש תא וניל

 ."הגצהה תא ול ונשדקהו ,ורכזל הימוד תקרל םור

 ןטקהו לודגה ■
 •שמה םש ללגכ ,ולש ןבח ינאש וכשח ןמז הברה"
 יקזח יתוא םינכמ זאמ" .היקוח קחצי רפסמ ,'תחפ
 ךומנ אל םגו ריעצ ךכ־לכ אל ינאש תורמל ,ןטקה
 יבורק אל ונחנא .למגה יקוח היה אוהו ,דחוימב
 שיו הירגלובב רוחא ותואמ ונאבש תורמל ,החפשמ
 םיסחיה ויה ,תאז תורמל .יבא ןיבל טיב עיתפמ תימר
 ונילא הסחייתה חביבסה םגו ,ןבו בא לש ומכ וניניב
 ¬הש הקפהב היה יקזתשכ .המוצע הבריק התיה .ךכ

 .ןגומ ,חוטב יתשגרה ,הכ יתפתתש
 ,ימוקמ הדימ הנקב קר אל ,רירא ןקחש היה אוה"
 ןיפ וכותב רצא אוה .םייססטנס תויגרנאו בצק םע
 1' אלל ,עונצ היה אוה .תאזכ חוימוק־ינארט תויטתאפ

 :וב־זמיבו׳ג ןוב ט
 םיהולא תא שוגפל הצור ינא

 לש קנע ןיסמ םניח ףרוצמ חז ןוילגל *
 ףייכו םיבשחמ

., 1 
 בתרומ רודמ ■תונב לעו םינב לע ף

 יארוקל קר םייגיפ קלחמ 2 0 :״םינהלמונסיויעג־■

 ■ ״* ־וזמי ־!תא נזיימ.םעח ימס * םישדח םירוביג םע רזוח ןסורגיסה
 סימרתחג םיי״י 50 .ווניי״נ יייי" * ■י :י\ .

 ־. :רזדיבחסלועמהזלי^ר^הגיזומיל{!,
 ־-׳;ל־;־ • • ־1.1•:;צ■3:-1::^.:י:■3
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 תכפוה תילולימ תומילא
 תיזיפ תומילאל

 ררסה תבישי ידימלתש יתארק ,העתפהב אל י* ייג״ב
 ותייערו טובחוב המלש כ״ח תא תיויס יפקת "לעמב

 *ז־׳שא ויבל לארשי ויב תובורקעה םכסה תמיתח ואמ

 ־למ םיאקיטילום^םילמ לש תומילאב הלשממה דגנ ואצי

 " ע"" תונומ" םע םיליעגמזי ־" י ' "

 .תאוה תיארחא יתלבה תוגהנתהה לש 1

 .,ויא7ן הלחחה קר התיה תאזה תירקתהש עגכושמ ינא 1

 י""
 ןג־תסר ,וייברז* וישרמ■ 1

 ןואיוזמל - תורדתסהה
 , בושייה תודלותל

 ^"ו?וםמקםידכוע ־יגיהנמ םנמואו י״חוקימ הכו תושיחנ

 ־:״ מ'^שם״י״ מ יליאל םיגשיהל01 םיע
: 

 ן
 : ■יאל יינעל שי

 ן ןורשה־תמר ,זפ דדוע ■

 ופי־־ביבא־דת

 ^־■—11 "411.1.8<<1?
 ^.״0-שאחוקב!* דיעה^

 ""׳1-יצמ;..!
 ,1פ3 ■ זחטמא יבלכ :1 ריטייד ■

 1 9.50 ,?■>0 - חי&ל־זליס^קד■
 1 ;21 - חעימחווטב חיניב״רד•
 1 י 24 - סקט טיט

 ,4.45,1.10 - יחפ אמ הדיחי*

 ,4.43,1.50 -יאנקש קית :ו ד״■

 " ,130-2 וית ל״ ימלוע

 עונלו
 4.30 7.13 ■5 - זחבלטצח *וחני י

 ,7.10 ״20 - ןטק חחווב :1 ןח בו^■

 ,7.15,4.50 - חיסלולימ :6 ןת בר ■

 יאנקש קית בופומ חוב־ותתלגדו■

 םיוו ז1<-סרחחטיא:1ז>םש■

 ,7.15 - יייפטואד תרבו:1 םילו**

 .וישכע יבוס י״״יזי:}ן{^

 9-תיזזייחתיבזתתמ■

 הילצרה
^ ^1114<■ 

 ,7.50 4 ר גס - ןוגו ימ * ־חח■

 יעטקו חיט בר :1 קייטייסי^■
 תכמ;7 -י״החח״םור-םי״יס

 9.50 - תסורא ודמג

 ,7.45,5.50 - וומד* ■■נ ן״״י״י■

 ׳־ב״ידגממג^
 :קץוא*רמו-ז10ס^טמ^■

 ,710 - ופאמ *איני םיייזסי■!*^-

 045 ■5 - רלוגיש תמישר 12 ראמס■

 חומב ״.5• - חונלטצזו:1ואטמ■
 7.50.5 חעיגפ

 . םירטקסומה תשולש :* ריא י ,
 _9.50 /*ס

 \ו ,4.50,1.50 - חונלסצח !1 לינ■

 ץ7110 - רלוגיש תמישר :2 ל*ג■
8.30 

 ־־946,7,4.45.1 50 - יא0" * *>■

 ',7,4.ו5.11.50-יאנקשקית5*לן*■

 ,7,4.15,1.50 - רחפ אמ צ ליג ■

 ;י.10לאלפומ םלוע ;םדב * *ו■

 ,1.1• ־ תיעמ עקרקליי ״ליי■
 _9.111 - באס סשג ;7 "גס

 ,7,4.15,1.50 -באח םשב 4 ףג■

 !0 20 :חטחח תעיקש

 הגומש־תירק

 *ימזסלזו53ז£
 9 * ;9־15' 50 'ב ,יא

 ונוא־תירק

 !ימתח ןויע !ס־ומט■
 םילותח ;8 ^ח.ל ;9.50

 קילאיב־תירק

 לניטספח תחיתפ :!קסמניט■
 .חנינסח תוכיא יטרסל יטיאלזנח

 'וקיקל,:,|>.ו1)" - םחיניב םרוו דיג :* קט״ייס ■
 __—-_ ר גח 5
 "."יי״״ותנוןזיר"■ _—--—.,,יח.|י^ __

 ילומשתסישי־וי־יינינ.ג(
 *" ־" 9.56 ־ ואפמ ״

 תחאש דיידנס ,*"יש■
 ,7.15,5 - □ינתשמ םיסחי :2 ויר■

 ־ך^חוחאנז*"^"■

 ,3 ^.50.11-\ניו ״יומ |

 "־י״י״יפ״פגע. 1
 תיב ״.53.5-בוט״ן״מץי■

 ,7.25,5 - ־וייסטיאר תרננ :ו ןח^■

 ־12 7ג0 4 - באת סזמ !1 תלייט■
 וסיליק לש וניי :* ״ל״״■

 ,7.50 3 - םלשומ םליע 0 תלייט ■

 עו 7-45,5,!■נו-נו-ואס****■

 ן >1 ■7.103 ■1.1* .12 ־ 0י^:ו גל"
 ,110.11 - שגליפל םא•*^ *ל£

 ;" !0 -"חח ילע יתאמח!נ• מ■
 5.15.בשיחס אל יעג ;22 ■*40 ■)_.1

 9 ■>1ד0נתזוית3ר !1-1 ־תמיל■

 אללריע־ו^מסת>0;1)ח_גי■

 הררח

 "־יי * '5'־וושגע ינזמש ימ וארת

 ^22^0?תמלט3זוו1ל1■

 22,7 50.3 - ןסז תגיסנ !ו לג ■
 ,5 - יומ רתוי דחא בחאמ !5 לנ ■

 11 .ז 50,5-ופאנפ* לג■

 72 ן7.50 3 - יאנטש קית !י יי■

 . באח טמ *בייזת

 .וח3אלל^ג״יהזי^*0^

 ,7.10 4-20-וטקחח־חב:!ןח בר■

 .7.10 .5 - ויוו חגווכב :< ןה

 7 20 - םויח תיראש :1 !יי גר ■
 ■ 5 ־ זוייי** ם*ותח ״■50
 4403.50.5-גו0ח טח ■■*זחבי■
 9 <50-תורצקתטסת״לובי■

 תייאש :6 יוייק ■
 תספטמ יסל םייחה

 טישי :7 וטיק■
 זישכע רנדסש *ס ואיח

 !וריזג :1 !וךי ■

 .7-תמלטצח״מ*יק■

 ןועבח־תירק

 רייסטואו תרבג החיו ■
 ן 1ד ,ר ,א

 יבאלמ־תירק

 רובעל םילטבזמ ץלאל
 םירז םידבוע אבייל םוקמב

 םידמועונאים'־"ייני"?"^ל^ונצוא0"" אל״ל
 ינינ'נ ״״״״״״ י"״ ,?י ״,לבקמה ,םילטבומ יפלא

 ¬מב וליפא ,תויוצמ תודובעב ד ע יחןנטה תפסות ףיח

 ",,דה לכ !יאה ,יימי ־"■״״■״£^",־ה ו

 ■1'0ם״יייב״יהנידמה״מ1^^^^^
 ביבא־לח ,ולש דיגיו■

 תלזלזמ למשחה תרבח
 הצעומ)

 לנ תא םיבר םישדו" ינפל המל ״ ייג ת םימוכםה

 ףסונ יק .דפסה "ינל

 הי'המה תי.^לגי^"ייסילכיאנ לייינהי י■" י" לי

 ,'?ידלשמ1 תויו־ייי" י^שי״למשחה"תרבחלש ויייכמ

 ס׳ויהה דעי ,דפסה תיב להומ .ז״דלאי״ז׳י■

 רוג הצעומ שאר ,ס״ז רטפי

 לגרודכב תימואלה תרחבנה
 תלשורמ תשזבלתב -

 ימואל ימציי םדי־
 1 תעכ תחלשמה ישאיו״??״ט,לב הגירהה איגב םרוקיב
 1 םיגניגרטב םישוכל םהשכ ,אט .תולמעתה ילענו

 ! | ־*יי״־*
 3 1 תיעי *יוש ״ייא * ——*

 ומש חרציש חטאח •גז״ת !טייי*■
 ^ 4.50 ■7.45 3 - םישסוש

 ,7 30 - תומימתה ןדיע :םישקמ■

 ן .אלפומ םליע ■ וייינ :

 ,5 - םינתשמ םיסחי :1 י* מ■

 ,5.10 - תורצק תטוסת :1 יוא בר ■

 ^ 55.לזםחו^שגיזי;ג?ךא בר■

 ^־היומימתת קיע ■•יט< >י ■

 תפישי ""יח ןוינק! 5 בחז^

 ןטקחזווט אלנוי1ק11 י*״^

 :בטח ןנח :זמוינקנ 1 י״י׳״^

 רייפטואו תיבו גמוינקו^יאז"■

 י^יז85ון^8■

 2^^20445- באח סשנ :* ליג■
 22,7.10,5 - תמלטצה !*לי*■

 ־־־11־330־445 - יחפאיל:5ליג■
 21,7 50,5~ןוי> !טיטב 5* לי*■

 ;!ר־אלפמטלמי - חתב*ל״■

 ־ *50■5!רלדנישגשכישר־■*ליג■
 410 3 ־תניצק תמימת *ליג■

 715ר.י;ב.־א-יחנםפח*מע■

 910 .7.15 הז ,1 , ג

 "׳יממה"?
 הגיפרעאר

 זיצר־ןושאר

 חמצ־תרנכ

 1ע ;טיב *איינו וו**

 לאימרכ

 4^5 ■ םויח תייאש !י י״ *י■

 "1־473:־ולדגיש י^ישי !ג ןחש ■

 ־~ןן 3.10 3- יאנקו■ קית!>3יזע;
 ;7.503לתונלטצח :1 ביבא יח■

 ,3.וורעטג׳קרק לע נ1 ביעי מיר^

 736,5 - באח םטנ :> ביבא ליו^■

 ■■^רוה^רוא■■

 ^^^645לחינלו7ל=י^*

 גמ" "^3י*2565
 חשאזזרחייזי) ח§ק חטיניט ■

 9 50.715 ._םזשם״נ5״ ״צ״?

 9153 4 >0 -]^נלטע״:1גל^>^
 156.5 - רלדניש^תשי :!!■*י■
 'ייח לש חפי יכח יותיפח :1 ויטגן*

 >־ 16־ :־תרעטעקיק ^ ^ ״

 .דמרתעוייאבחא":!"׳•^-

 4 53".'*אנקטקמי :נ 1״',,״"!״

 ^?לאה״קיה1•תדידי** זני□ ■

 ןיבי יי

 957355 יאנז״דתח־?ץי>1?
 ־־ ־ ןיוח ז .בשאו טח 11 ץ *י■

 4 *ן .ואגקשק״ח״*ייץ^2

 ■ינן^״וה >״.. ״■ י״י ״״״ידו״
 —־—■דד ־ !   ,^11!•וו&זה ■ .    —־—  ....

 ח :ג לי>■
 חנו ליב■

 ^-יייפסוארזזינ^^

 ־׳ 1! 3.503 - יתנלטצח !ג^יג■
 —,נ 330 5 - וידו חתמנ !נ לי* ■

 1.103 - ילימש **ישי * ל!*■
 ~ 17-7.303• ווטחטתאזי*■
 ־־ 77.7353-באתם^ו:*י1■

 !ן 73״ -ץיאוםיזנש* וייי

 .*>ח לש חפ* יכזו יותיסה * ןיי■

 7 416• באח םשנ !1ייי*יץי ■

 01■ 3 4.10-טי=> ח8דמןי
 7410-יח>אללנ>״טיוג*■

 7,441- ןחו תנוסנ 3 יי-

 3.50 - ןטק הזייי3!*עי11ב^.||
 * 11< ־ תרמצב םילותח ״35

 7דאד־1ץיי לט יסי15׳ :י,#'?,י

 4 •5 ־ םימ״מ םיסחי ־3 יוא *י■

 -יזמ רתיי יתא נהאח?:1תג-בר■

 ^^^!0ל^וטלטצזי*6י>■
 ~ >7 7103-ןאפט־גלינ;

 ־>> ז 114 50-גאסםשג

 ~ 110 3-•םדנךנ^י!^^

 ידםיתמדזואנ״אס^ד*"■

 י״״״י ׳״',־155״
 7.1$ .1 - זזלטכחסישחמ ףנ■

 ־ 4<17 15 3- ת0לטצח:3ל?ג■
 ~~9>4 !7113• נוטהץגח^נ;

 3 .^זדוימוטנ*״■ —

 1־י״—ג?■ :
 117־50■*-קאנפי*** 3

 "7.50 ,י ■ ■אנקש ומת :1 ינ■

 !דד־יה*"■
 ־"י ד/!!׳! . ",""?ןוי?"
 "ייייי'",^."■ .
 >264־50';״מי*מ:יןןי■ ־׳
 נ. 710.5- ץוו תווטנ :ו.מ■ .
 .4 26 ז ןטק חהוינ :4 1״ ■ 1

 4*0,7 תייוויחתינגץיענ■ (
 ק חזויוב :(ינוינק! 1 ןיימ ■

 טח !גח^:(לנוינח!י יאמ ■

 סווסוירגנ *בייאיו יי"""

 יי״:י״ד5"*"^
 ׳44־53 50>ב'ע־ויי׳ייי *

 5־ךד תרעוב וטיק יי :ג ז^י ■

 44331>3-יאנקשקיח:וןט■

 1זז1>ו?וו>,יו״,י1ד
 חובזחר

 קמאללריע־ןזט״גס^* זנס

 ■על1תז>חומשי*1ח■
 !0.סויחחיראס* £י

 4 50 3 >0-וגי י* ו&י

 ם־יחעבו ןג וי"

 ^חנרתוידחאנחאס^ןה■

 ?5* ״*■3- ץיי ""88י51 ^

 61^10 - וטקחהדט 3 יוסבי^

 9 3 50- ויויצקתונחסח ־3 יטגו■

 ▼-3*9 !■ ■?■ח י ^
 .קצווסלייע•^^^*

 7:10.4.20 - וטק ״״י״ ■י ^

 ~~ 4 3 גסדי&וניש חכישי*^

 735 3• ״רעיב עקשלנייז^}

 ־ !30 3-־0רמש>*משי־-*ל1■
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 ^^??ל^־זמזסיזחנלמ■

 "ייי־י־יז§^צ£צפ

 430 - תורצק תומנת ־3 בונ-גי ■

 ;30״45-״ימ^־י*״ן;ג

 74*5־- ?יו חנחכג ;> י■ נ^■

 750 4*0 ■״״״י

 ח יל־רגה־רוצח
 777ל - 7 >טב וייי^ג 3ו!ט■

 1 הירגונ

 .״^י■ 1^־

 —"זזמ3-ח07ט<ח|*^*
 ־ 12 3 503 -ו^פמ:ול**■

 ־־ 1103 -יממ זסישי״מג■ ך!7ז^45^^4£ג

 .קצואללי9ע-וה^770?4ז

 ־■ 14 3*5 4 50 -זשפומליס:* *>*
 ״״0 730_11^^0ב3ניי
 7764*0 - ןטק ח■־״״ ־■•

 —טבינייי :1 ייי׳י■״ * ׳^7 .
 <* ל74^30-קמאלל ,

 ■זייו תמטב :ו ■ך**■

 735 3 - וזטדטגה :> שיהחא *1■

 3.•דמ רמיידחאנז־״מ 3^^״[

 4 310-ימז^נטרמ־3קגי■

 סילמי 3 20 ־בייח ס״״ ^5

 310 4 50 ■ בא״ םשנ א ק

 {!רשה תחר

103020222 
 הננער

 הרופס_

 -91*311^1^ :7303-וטווינ״״'־-״^5

 7 ״ 415-םויחתירא״■* *י■ 3ל> ־!יע • זישטבמיט ־* * יי 71* 4 *5 ־ םייח זי׳רא״:ז ייי^ *9313 3 - שרי^3י** -- .׳^*,מוט ־3 מ *י ■
 ___=דז^ !״דרזדטג״״״יאי״■ 9153*0450■ש׳״

 1ו0חן.*טה0עשו97חמ^קחי^

 ק-ץז -.17 ■ ןחפטגסיס פ ק*> *
 ^ / ז 453 3*0■$-קיס

 .*זס דתדו יז*ג■־*■^*

 3 50 3 - ןודי זיממנ 1"׳י",*.'!

 ן ןיעהועאר

 1^1.8■■■.!וי
 תורדש

 - יאנקש ?יח * י״ש ״״,

 ——־---■

 995 3•* ״־י״״יצ יג־חגס יס •ירזי :1 אק 1*^

0689 
 1311*5* יז״07-111977

 ״*1117/מ־״*״76 9"****2££

 "ימודג תישפנ חגושאר ח־זזע
 ^"עפסנסזמא*** חסאסס^ חס י*"■

 "",י"־

 ׳"ד.מע "•תלטיטו חירטאיניסס
 *ומב חסחלמל חדטאח

 ■ יס!־*; 17*11 עויס תטיש
 ; וו-וגאננסלטאדמב בשקייקיסגשק
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 ■דזזזזהיק־תזזזזזו
 וזזדזד*דזזזזזח1

 7ז!זזי ■י .!,11ה1

 חקיסומ םע סטל 0406
 :דאב לש וקמח תתננח 094)0

 םירתנספ ינקל וטרצמס
 שמח :יטלראקסא • !ודומותלו
 לילחל וטריצתק ;ןדייח י תוירא

 ילכ תיישימח :סרנוש • תרונמקן
 • חי1ופ0יס:גיד14תז0

 רונכל 2 ־סמ וטרוצנוק גייפסוופ
 :נמינמחר*6נ־פזאתווןנמולו

 • 19 יפוא רתנספלו ק* חטתס
 • 52 יפוא חיסטגפ יעטק ואמוזו

 :ט־טומ• 8 יפוא !ורתס ךנטטב
 24? לבק 10 ׳סמזסמיומביר
 הדלז תררושמה ריס זטיג 115?

 חתומל םינש 10 :חלוקנ זז״ולןמו
 םיייזוצ תעשל חקיסט 14.06

 יננחמאלשוממת
 ןושאר םויל זוקילט 1600

 אחספח גח עלס רב חקיגלש חזוימות
 • תינמראחו תיסכודותרואה חיסמב

 • תימראח חיסמה לס דטזמ
 :הייטנפדש • ןלמ 1ו :סייס סאיליו

 ישיש םויל חליפזזח ןותמ יבר ׳א קרפ
 הביא תלגפמ םילזול ,שווקה

 םייברע ןינ םיל* 1911$
 חאוספודמרפ ריש 1ט>) 2000
 ונלש םיטרצתקהיפלואמ 2001
 הקיסומזולוק זו־טלקזט

 ;1995 ןוילעה לילגב תירסאקח
 * 6.8 ,םולב רסכ 7 יסמ ומלווק

 רומל ,בובאל הנדצמק-.ןאנ
 • 1060 בייו תשק ילכלו

 יררקנטלש ברקזוג־חווטנוס
 • תיתמרד חגצסחונידילקו

 :ןמלט• תידרפס חמטנק לדמ
 תשק ילכל ,לילחל הסיוס

 תינופמיס תרומזת ;ואוניסנוקלו
 ־ץיבונורא ירוי לש וחטימ תפיח
 ;ןרפוס יטסריה הנאירמ ביינלוס

 הפיח םוירוטיווא תטלקה
 תולוחמ • גירג תוריצימ 20.12.05

 טניג רפ •64 יפוא םיינומגיס
 הטיוס • 46 יפוא 1 דמנ הסיוס

 םיריש נ • 54 יפוא חיויל
 5 ,ראפלסרוי ורמיס • םימבימ

 56 יפוא תרומזתל םיעטק
 םוילש ומויסל םילילצ 2500

 רקמ תולמעתה 06.0*
 ,תנשמ ,רקמ תרומשא 06.16
 ך׳גתנסויה יקרפו ארסנ

 םיירבע םיריש 07.50
 לדנה ימ םע חנוה 08.05

 תיעקשזוו ןמסח 0905
 עדימ תיריש ויד ולט 1005
 תואירב יניינע םייח 1105

 ןולא קחצי םע דקומב וומותע 12 05
 ימוי קזנמ ריעצ שאט 1405
 סנ םילודגלו יגל וסייט 1500

 תיותא תקיסומ 15.30
 גחוה ןיעש ןויע" 1*מ

 םינסלאטינפ 1705
 ברע תימימ 1*05

 חיזיוולטתמ סנמ חינעה 2000
 ■ םיירבע סיריש 20.50

 ןמית ידלי לע דחוימ רושל 2 !ס!
 תודשחהו תויוועה םירדענה

 .ח.ש דקומב תטוחע 2505

 טרופס רדשימ דחא לע דחא 20.05
 הזח םויהו סבמ תורתוכ 21.05

 ךשמה דחא לע דחא 21.15
 תייגע הבהא 23.05

 רונמ דוהאו ילאכיט הקבר םע
 תוצח ענוי 00.05

 ךשמה תירבע זובהא 00.30
 ןוינרג םחנמ םע הלילח רותל 01.05
 ןמטור םקימע םע ןושאר רוא 05.05

 י־•• ־.*•>;. ר־־:־.׳■ ••1־••'.*יו
 ־ ־ •/־ .., "י■ •"'.:.־ ־ :-. י:;3־ ־ ׳ 1

 טאל עס 06.06
 ילארשי ברועמ 07.05

 ירפ םחנמ םע רקוב רקוב 09.05
 ריקי חנרוא םע רשע תינכת 10.05

 חסי םוי אויו םוי לכ 11.05
 רמוק ליג םע תימצע הבהא 12.05

 ירטע שוש םע טחול 13.05
 למיג לש פופח תושדח הלוגע 14.00

 שדוחמו שידח שדח 14.05
 יררח ידיד םע וידר הלוח 15.00

 םיטיהלה תספוק 16.05
 םינומזפה דעצמ תרמצב םוקמ 17.05

 רואליג םעט םע םיילארשיה
 94 סוס 20.05

 תיזכרמ חנח7ו/חרזמה לתוכ 21.05
 ךתשקבכ סיש״ד יתוחאל ריש 22.05

 ץיקחב םלוח 2305

 ל״הצ בוט רקיב 05.02
 חידושמ תטיסרבינוא 06.05

 לארשי בוט יקיב 06.30
 רשנ ןורוד □ע שדח רקוב 07.15

 לארשי בוט רקיב 08.00
 בניע היונ םע ךופחמ םיאצוי 09.05

 ןורוד ןויס םע חלסוו 10.05
 ימוי ךירדמ םויח יוליב 10.49

 ןדימ יבוק םע וישכעל ןובנ 11.05
 תושדח ןמוי םויח ירחצב 1300

 ביני ילרוא םע םיירחצל והשמ 13.15
 דעלג ירבא םע חמש םלועה 14.05

 רבדל ימ םע שי 15 05
 ריאמיחא בקעי םע

 יאקרב יזר םע ינפל חעש 16 00
 לארשי בוט ברע 17.00

 חלבלכלעחלקחעש1805
 תונטק חרשע שמח 18.45

 םוקמב חקיטומח 1905
 תושדחל טנס 20.00

 !חולל אובי 20 30
 ןמרב לט םע 5 ק׳צ 21.05

 חזח זא׳גח לוק 22 05
 חירש םויה עבראו םירשע 2 3.05

 תושדח ןמוי תוצח ןמוי 24.00
 תוחחושמ הליל ירופיצ 0010

 ןושיל םיצור אל 02 00

[£:111111 
 זמזו*זזזהזזזו

 זזהזזז*ד*זחזזזו

 יז׳*■ ׳>״■::1111111

 ־יודיו■ 1/;"־!וזו

 תושדח חזח יקונזי^"

 חרואו תושדח רועיי"
 רונמו ילאכיס םע י״נייעי״ן"^
 ץיבוסיחיילי״םעסירטידל" ^

 """י״״ג"!"
 ץוחופ״1צ.0|

 הגילאייסעז""!^;!^

 דממפ

 רשא רימא םע ןרדב תנידמ 07.05
 טיווק ימוס םע קקפב ידבע 09 05

 ילארשי ילא םע שמש 1105
 יאמש ירא םע ריוא גוזמ 13 05

 ןמסוינ לאיכלמ םע חייטב 14 סל
 ןורי העונ םע עונת חעט 15 05

 לטניול ןור םע שיבכב םכח 1605
 חע האר םע חאלגלו 1801

 דיבר בדנ םע ןיא ביירד 20 סל
 ריבכ תינור השיגמ בוט הליל 22 05

 י:■!
 םיילארשי םיריש 0910

 לפאה דצה ךסמל דעבמ 09.30 !
 תולוחל םיריש/קזבימ 10 00

 תיאמדקא תעד 10 30
 יחרזמ *מ •חרפ 11.10

 םיירבע םיריש / 7 ץורעב 7 12 07
 תרחא חיוזמ תושדח העש יפל 13-00

 םיילארשי הינלטסט *ייש 1410
 תידיסחה העשה 1510

 םע־ידוקיילםיייש1610
 חוריא/םיריש טקל 1710
 תיחרזמ םיתגינ ברע 1810

 םיידיסח םיריש / ןויאר 19.05
 חייטאלק תומיענ 2105

 ןמקורד ברה הליל רועיש 2140
 הבוט העש עבשב רשע 22.05
 םיריעצ םילג םינילבת 2 305

 תילגנאב תיננחה 00.10

 הרבח 08.15
 תילגנא 08.45

 ארקמו וטבח 09.00
 ןנעו תשק תודחי 09.20

 דמחנ יפיפ 09.40
 אל ורמא טושפ 10.00
 יתחפשמ ושק 10.15

 תונב לודיג רעצ 10.45
 תיטמתמ ןיעב 11.10

 תילגנא 11-25
 תילגנא 11.45

 םייחחיערמ 12.10
 חקיטמתמ 12.25

 חוטבל הקיטמתמ 12.35
 תיתפרצ 13.05
 תקיסומ 13.20

 םוסמוס בוחו 14.00
 יפלד םע םיה תולטמב 14.30

 טיבמוז 15.00
 יול ןונמא :החנמ שדח ברע 17.00

 לארשי בוט רקוב 0700
 טנאלפ ןטפק 15.35

 תושדח 1600
 ייחח0וח1615

 ססות 17.35
 תילגנאב תושדחה 18.15

 לגרל תדחוימ תינכמ 18.30
 יסקודותרואה אחספח גח

 תושדח 19.00
 ןושאר ןיינע 19.30

 תבשבש .טבמ תוודחמ 2000
 תחמשב םידעומ 21.00

 ץורפ בשזעכ יגש טבמ 21.10
 תמחלמו הנחא 22.30

 תוצחל חעש 2300
 ירתב חצר 23.10

 סוקמ לש וקוספ 00.05

 סופטלפ 1400
 םיבבוכ ןינ עסמ 1405

 דאימסמ לש ובוש 15.01
 תומולחמ ץראב ץוצינ 15.30

 בו1 ילינ לש אלפוממ ורופיס 16.00
 קילדמ 16.30
 תושדח 17.00

 גאי1705
 שאחלעסימדואשקומ 17.30

 ןמטיח יזוע םע םכילע םולח 18.01
 תיטסרד חרויס סיידדפ ךזח 18.30
 ימא יקא םע ןועושעש ץוטס 19.00

 םיכרדב יליג 19.30
 ףכ זומל■ חצלמח תרגסמ ואר

 תושדח 20.00
 רוויחה ששגה 20.30

 חואמ ןוליש ח יח רודישב 2100
 רבדל יט םע ןיא 22.30

 תושדח 23.30
 ןטק םוקמ 23.35

 חנחתח 0005

 ימוקמ רודיש 08.00
 חוריא תימת תונומט 0900

 חונמ *רסח םיריעצ 09.45
 חוריא תימת ןולסב םיחרוא 10.30

 וויומוק דקפממ אכא11.00
 חלנוטנא 11.30

 ילאוקספ לש חבטממ 12.15
 טסרקןוקלס 12.40
 סורח תאיצי 13.35

 ןוימ רדח 15.00
 סומולוק תכישמב חצר 15.50

 ינקירמא םלוח 16.40
 סדחהיסנסניסוירר 1705

 חנתאה תניפס 17.30
 סינגש ,םינבש 18.20

 חטמ ירסח םיריעצ 18.45
 !סיקט רודיש 19.30

 הלבונלט תלגוטנא 20.00
 טסיקמקל0*ט.50

 סולפ םיאושנ לש רחבמה 21.30
 םימודמדה ימי 2205

 םיבוציע 23 45
 לומתאל קוניז 00.10

 רטנאה 01.00

 חלודגה המחלמה 10 30
 םיפוקה בכוכ לע ברקה 12.45
 הידמוק ןייטנלו ילריש 14.15

 יתנל שדקומ 1600
 ינדע טרס 17.10

 םירזת יגש ןיב הדובא 19.30
 הידמוק דבלב םיגמזזמל 21.05

 הירמיק הרמא איח רמא אוח 22.40
 חמרו תונלנולמ תוחיש 00.35

 הידמוק ןסחמ 02.15

 וי11נ
 חרק יקוח 1600

 היחש 16.50
 ימלועה *בגח 1900

 ימואל1*בחןמז*ח 19.30
 קחשמה ילארשי לסרודכ 20.30

 לעופה ףואיילפ רמג יצחב ישימחה

 םיגרדב *ליב
 19.30,2 ץורע י■

 תא תש1וג ןמרל תנוקסומ יליב
 ןולמ־תיבב ררוגתמה יניס קירא

 םיצור אלש □>שנא לע רפסמו
 ,לקגרס ןליא ;הריד ול ריכשהל

 קחצי רייצת לש תיעיברה ותשא
 הבהא לע תדפסמח לצרפ־לקנדפ
 50־ב זטממ רגממח רבגל תלודג
 ועוצקמש םחס דדוע תאו .חנש
 גרורפל רוקידפ - ונימב דחוימ

 2108 םיטרסה ץחע .דבלב םינמזומל .תימס ינמ

 רישירוריש*נ־ילעופח/אית
 *!?■ב עונשח סימ 22.15

 תיאניטנגראה חנילחמ לגרודכ 22.45
 .ח.ס ילארשי לסרודכ 23.45

 שש סע שבלתהל 06.30
 רקובה לע םירייוצמ

 ת.ש שש םע שבלתהל 0830
 וליאב לש ןסחמה 09.30

 תועתפהה תניג 1000
 םייארוטסה םילותחה 10.05

 לסרודנח ןועגש 10.30

 תפפועמה חתינה 11.00
 90810 סליחילרבב 1105

 םסקה תונש 12.00
 הדובא ץראב תואקתפרה 1230

 ןטק יב לש ומלוע 13.00
 וליאכ לש ןסחמח 1330

 ד־זזד׳■ ;.ייזח11

 ,ייה חסוה .ןפג לייא
 16.11 תיללכ תיתוולט

 תועתפהה תמנ 1400
 ןאקודנס 1405

 לותחה קיא 14.30
 תפפועמה התיכה 1500

 סערה ילותח 1505
 הכיבסה שש יח ןפליא 15 20

 סט *תוחא 1530
 סומשש יח ןפלוא 15.50

 ק ילג סקמ 1600
 תשקו ץח 1630

 חצטקח חטיטרבינואח 1^.50
 עגמ 3*8*117.00

 ךילא רשקתמ םידליה ץתע 17.20
 וליאכ לש ןסחמה 17.30

 תועתפהה !וניג 18.00

 19.נ0 2 ץורע .םיכרדב יליב .יגיס קירא

 ם יי ארומ סח □ילותחה 18.05
 לסרודכה ןועגש 18.30

 זזידמוק ־חאמ םיקותר םיבורק 19.00
 חי־חבוק ןוטלשל םירבכע 1935

 ):4!1/לצז 1 ז>3
 .ז 1נעי.׳#״ 1/1/

 למרכ יאתי 20.30
 יתבוהא י סול 20-35

 ךחי דל* טייחח 2100
 שלושמל תויווז עברא 2130

 ןמטאב 23.15
 סמרא תחפשמ 23.45

 ".שרמלאטס 00.10

 חחותפזוטיטרבינוא 06.00
 םח םדו ם״וק םימ 1100

 .ח.ט *ראלית לש ־וגתאח 12.00
 ףרוחה *רופיצ םישרוש 1300

 םיאיש םירבוש יינקסיד 13.30
 .ז\ש תזוותפ חטיטרבימא 14.00
 .זגש יארפ םורד ירבקסיד 16 00

 .זגש יראליה לש רגתאה 17.00
 תתוחפ חטיטיביגוא 1800

 םוריע ףוג זויגטגס 20.00
 ווילגגא םלועה וג לע 20.30

 תואירב ןיזאגמ אירב ףוג 2100
 ריחמ לכב קונית 2130

 ןססס־ל ינעמ 2200
 תבינטב ףרותח *רופיצ 23.00

 םיאיש םירבוש י רבק סיד 2330
 .וגט החותפ הטיסרבינוא 24.00

 רחטחידלי 1735
 תיברעב תושדח 18.00

 טביבט םלועה 18.15
 ןדריב םידווא 18.55

 יאלקחל תיובת 19.30
 תמרעב תושזח 2000

 םיכשמהב תימוי זורדיט 20.40
 ןיובמ בוט ברע 21.40

 שריג תוליל 22.20

 יתפרצ עונלוק טיט 1730
 תיתפרצכ תושדח 1900

 בושא 19.15
 תירבעב תושדח 19.30

 סחיש טקל 19.45
 תיברעב תושדח 20.00

 ךייח לע דמה 20.30
 זורדיט 21.00

 תילגנאב תושדח 22.00
 םייאה ןב 22.20

 הנוילעה לעדימ 23.15

 ךיטטוא ןול 14.30
 ענמ 1500

 טרש ןיי׳ג •טיטלק 16.30
 תוקבאיה 18.15

 ^רופס ןיזגמ 19.00
 חיבדעכ תושדח 2000

 הוודמ ן8.ןא.*ס תועש 2* 20.30
 .ייא,יב.ןא־המלטרודב 2100
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 :לילמת

 דרווייה סובוד

 :הביתכ

 ידרוויה סובודו ,תורוד
 ץוושוג הרייא

 :יומיב

 ןוסרבור ליו

 יווילב

 תרומזת
 תינופמיס

 :הגואסת בוכיע
 חזמ דוד

 ;הרואת בוציע
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 םירישה םע

11110*81111111101 

 ((;01 1'11יח1\ 01'>)1111111'

 11 ;\!וו'1 80

 ■יי ■-יל.־ דית־^כ
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 0ג-561נ*ז 4 .לט,א״ת .וים״ה דחא

 ^^^לו^םקסהתינזעו*

 ך־גיגזו אי־גס ׳טרח ^

 הת 'יג
 ץלוא ומולוא

 113־1 ח םובלא
 ףטיל ׳הל

 סט 7('*
 תויונח לינ עיפייי

 ׳יגזדא ז;1 םיסייילתח

 ■תרבה חורווה 1 !"הלוקור
 ־םחלה לש תלבטנ

 הלבנא
 הרסש

 ח1)110ה11> ד־ח 1
 !"הסירעה חא

 יח 1נייל1יג
 ודייש סיאול

 ־■חפוצה ושקה"!
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 ו פ0\י%
 !יי^י־־־ר״ולא .גגו יתרזע לאגי :'״״״ ־"ביני םיגימ

 """למע *יייטלמ • ומליפ בדתחי ,ייא רימא :יייגי״ל "״יי
 ^"דל״חית" יפי ־חקיטימ .יאיי״י י״ ־"ייי״י

 *^"םא^אטחל יחלא ,וליג ויייי ■םתיי י״א ■ינסלפ ״*״

 1וחה 12־71*1 ־י ןורטא יי

 ןג־תסר 16 ןייצ תביח *חר

 ידעלב - סיטרכל החגה 20%
 ^חת״צחל וייסאיתח תסיקג י! חעדימ גיצמ" לבל

 ■ !םיסיסדבחרממדע)
 מ■ 14,10 חי יי 6.5.״ '1 םזי י יינמז םיסיטמח לכ ־ *■י•"

 !יייויווייי יי•"4י "י י6־ו0 ח" י 14 ־!םו"■ ״ 00 חט• 16.ו.י4 ׳ב
 *מ• 1י.1.*4 ׳ח םוי ■ 20.10 חט• "■י־*4 י ״ ־ י

 ;14,10 חל• ז0.*.י4 ׳ו םוי ■ 20.10 חט• ״.*י״ יי ״״ י י

 :ר !0,10חמט0.1.94*ב םוי םיבסומה^0סוא_י0^|!-.

 10111141,11117.1 .לט !ירימו ןורטאית ״״!״ - "יי";"״״*י״
 !,**•"ן"!*,127171• .לט ־תוקפה ע״״־ - ""**י ״״״י"

 |1ייג־ד>.ני חו״אלו תונותל חעעימח לייטנ ,!ג־ו״י י""'"י"""1

 לארשיב ודוה ימי

 תנרסה לביטספ
 [ (1004 ■אמב *-*8י

 ניבא־לתו הסיח ,םילשורי לש םיקטמניסב
 םיטרסה תומש

 י ילאינגא תוסירהה
 םימתה ולושוגאמיטאמ

 ומאק׳נאר) 420 ןודא חדאנארוו ואקאייייי״
 םחלש רופיסה (רופאק ׳גאי)־זיי״י

 תילגנאל םוגרתב וולי םיטרסה לכ

 יזקטמגיסה לא ורשקתה אנא ,םיסיטרכ תשיכרלו ףסונ עד ינ
 02־714131 :סילשייי

 04־386246 :ח0יח
 69X7181 :ביבא-לת

 -־-־-ז^נ־ר׳ס •ינתמ חערחיה

 1 וווו״" 0מו זסותסוק!!"״"״^״״״■

 1_ *>1>ת|*^ו ח(1ז-ות0:^ א!*01 -

 ת״ס לטופח-לופיוו יבכמ ו 0-6

 א״ת לעופח-א״ת ׳גגמ 0-0

 ת״סיבכט־חפיזז לניוסזו 2-1

 תילאיח-אגסדסג 0-2

 הווחי יט־יוווטא 3-1

 סירירסע-סילטתי ימינ 1-6
 חינחנ־לגט יאנ ח-ס

 דחפה וזגסנר

 קאדמ וט־פ דש וטרס

 לוס 16 לי ג מ לבג 1 מ 1

161/(7<0\$ 

 ןהחקהב"
 | תרעיב

 ביבא וח !,ארוקל
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 ••/׳<;א.ל

 00״£0 15 81££ס^ם_
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 החתפ הפ'ח יבכמ
 חספ השכ הערה תרמצב תח 1קנ 4 רעפ רותחא

 יש השמ :םוליצ הריאשה אי ת יבכמ רק צ:ןביא רש רעשהש םע ,0-6 תיפ רעשה תא

 ,יאמב ג1 תיצראל התלע ג:
 ןו־דטציא
 וג־תמר
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 ,דנלניפ תרחבנ ושק
 א״ת יעמל דמעומ;



 תדרל תדמוע ווטובא
 יר1ננב1ק דע רחס ןרובקלב .ץיוספיאב םויח דס ייוו• רססצוס

 ןודנול ,רומיל באוי תאמ או דספה לנסראל וליחנהש ,םיש ^^££^־1*5 ־
 ׳ץיוספיאכ) רטיינוי רטסיצנמ
 !רתמ ירטנבוק דגבנ ןרוכקלבר (םויה
 איבה הדיריה קבאמו ,וקחיש אל
 *רבא :תיטמרד תוחתפתהל לומתא
 ¬אה וקל תחתמ לא הרדרדתה ןוט
 .סדילב 3-0 הסבוהש רחאל ׳סיר
 *כל וחילצה א ;•ו וטלש םירנוילימה
 ־סילאקמ יראג ,םדיל ןטפקו ,שיכ
 ןוסטוו בייר .72־ה הקדב שבכ ,יט
 ¬יבה 190) טייוו דיויירו (82 ,ימצע)
 -שמה תגיל ףס לא ווטרבא תא וא

 102־1 ,תופוצר הנש 40 ירחא יינ
 ¬בה הגילב ,ןודעומה תונש ו06־מ

 .הריכ

 וקל לעמ התלע רסיינוי רליפש
 ־וינ לע 0-2 יתיב ודמצנ םע םודאה
 ־רה ץולח היה ןוחצנה רוביג .לסאק
 שבכש ,קיילב ןתנ ,ףיררקמ שכ

 ג88־ו 63 תוקרי םיימעפ
 ידיב ץוחכ 2-1 החצונ םאהנטוט
 .איש־רשוככ תאצמנה ןודלבמיוו
 ם גורה תא הלעה 'חרווסרלוה ן-ד
 קראלק ירנאו ,58־ה הקרב ןורתיל
 ידט .תוקר שמח רובעכ 0-2 עבק
 הנבלה הדוקנהמ קמיצ םאהגנירש
 - לטנזור ינורש ירחא 72־ה הקרב
 ,יטנוורל .לשכוה - ףילחמכ סנכנש
 אוה לכא ,תוושהל חוגמדוה התיה

 .א טחה

 ןוטסא חא הסיבה ךוטפמהתואס
 בש הייסיט-הל ויתמ .1־4 הליו
 ,176 ,ו 9) םיימעפ שבכו הייעשהמ
 (891 ןוסיראמ לינו (39)ואקנומ וק
 הליול שבכ סררנוס ןיי .ומילשה
 •רוה ,קניפס ל־גיינ ,הרעושש ,158)

 .הריבע רחאל םויסהמ תוקר 18 קח
 םע ס־ס־ב הררפנ םאהדלוא
 םיפצמ סקיטאלל .יידסנוו רליפש
 ,בורקה עובשב םיקחשמ השולש

 תיבב 2-2 םע התוראשיה תא תיפ
 0־2 וליבוה םיחרואה .יסליצ רגנ
 םירעש ינש רחאל 119-11הקרב רככ
 טרבור ילגרמ תוקר עברא רותב
 יטיס לבא ,ונירקסק ינוטו קאלפ
 (221 רלסור הבוא ילגרמ הנויא

 .(37) שלוו לופו

 לופרביל .הגיל יקחשמ 20 הז ןוש
 *ץירונ ידי־לע תיבב 1-0 החצונ

 .(35 ,םוג ימריג)

 התלע טסוופ

.1 

 תילגנאה הגילה
 37-7* 39דטי>נוי 'ע:

 40 ןררבקלב
41 
41 
40 
41 

 לסאקיינ 3
 לנסרא .4

 סדיל .5
 ןחלבמיו .6

 40 גוודליפס 7
 41 לופרביל .8
 40 י.פ.ק .9
 41הליויססא10
 41 ץירו1.11
 40 סאהססיי 12
 39 ידטנבון7.13
 40 *סל׳צ 14
 41 יסיס ינינ .15
 40 םאהנסוס .1*
 40 פמהתיאס .17
 40 ־\יו\ספיא 18
 40 יניי יליפו!׳ .19
 41 ןוטרבא .20
 39 סאהדלוא י)
 41 ןחויווס 22

34-62 
41-60 
26-53 
37-58 
50- 55 
51- 73 
53-58 
60-60 
49-44 
60-64 
55-44 
43-39 
49-45 
48-37 
58-51 
61-46 
56-34 
56-39 
61-39 
64-40 
95-47 

85 
83 
74 
71 
66 

65 
62 
60 
56 
54 
52 
50 
49 
48 
44 
42 
42 
42 
41 
41 
)8 
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 •צנכ המיהדה ןורניווס תדרויה
 רולייט ןוש .ר.ם.קלע 1־3 ז־וח ןוח
 -אס יקינו (76) טפוטרויפ ואי ,(63)
 •רס סל ,ןורניווסל ושבכ (90)יברמ

 .ר.ס.קל יז ח ינ גיד
 ■חמה רמגל תננוכתמה .לנסרא
 השרגמכ 2-0 החצונ ,'ר םויב תוקיו
 ילרומ רוברט .םאהטסוו ירי־לע
 ■יטפל ושבכ (88)ולא זיטרמו 177)

 ירחא ,הרזח טסרופ םאהגנ־טונ
 םע הריכבה הגילל ,תורדעה תנוע
 ¬צותה ראש .ורוברטיפב 2־3 ןוחצנ
 - ילסנראב ־.הנושאר הגילכ תוא
 םאהגנימריב ־ ןוטלוב :0-2 םבלוו
 רטסל :1־2 דרופסקוא ־ יכרר :1־1
 דנ׳תואס ־ ווסול :1-1 קוטס -
 :0-0 יטיס לוטסירב - לוולימ ;1־1
 ־רנס :3-3 ןוטלר׳צ - יטנואק סטונ
 ־ ררופטוו :2-3 רימנרט ־ רנלר
 - ־ץימורכ טסוו ;0-1 'תומסטרופ

 .0-1 יבסמירג

 ־לאפ .1 :(םירוזחמ 441 תרמצה
 ינרט .3 ;81 םאהגניטונ .2:87 סא
 :71 רטסל .4 :שירוזחמ 45) 72 רימ

 .70 לוולימ .6 ;(45) 71 יברר .5
 קיוללס ־ סריגנייר :רנלטיקס ■
 ;0-0 סטראה ־ ןאינרביה ;1־1
 ■יינוי ירנאר ;1־1 ידנאר ־ ןיררבא
 לוחדאמ :0-0 ןוטסנו־ג ׳טס - רט
 - לסית קיטרפ ;0-1 קונרמליק -

 .2-2 סרכור ׳תייר

 .ן :141 רוזחמ) תרמצד
 .3 ;53 לוורראמ .2 ;57 םר׳גגייר

 .50 וידרבא

 רחבנ וריש ■
 הילגנא לש טרופסה יאנותיע
 תא הנועה ןלגרורככ לומתא ורחב
 תאז ,ןרוכקלכ ץולח ,ר־ויש ולא
 וררבש הילגנא ינלגרודכל דוגינב
 .רנוטנאק קירא תא םייעמש ינפל
 ¬עש ו4 הנועה שבכ 2 3־ה ןב רריש
 רטיפ תא הריחבכ םירקה אוה ־םיי
 ינוטנאק תאו ,לסאקוינמ ילסרריב

 א״פיפ ובא ,הנושאר ןרטואלסרז״ק
 הגספו וננימ ווייב תא ורחהו היושוו

 ש'ןכא םא
 "זימה עיגה הגילסדנונח ׳קיי״מ םייס ינפל עסש ' .    ......ימתסמ םויס ינפל

 רת^יע ורטואלסרוייק .שרח אישל ינמרגה לגרודכב
 ־ור היסורמ חא החצינש ירחא ןושארה םיקמל לומתא
 1-1 וקיתב המייס ןכנימ ורייכ וליאו יס-נ ימטטר
 ורייכ תא תעכ המידקמ 1991 תפולא .ההורס.רקכ
 י ו״יסה ליחתמ קי ואכ לכא ,הרוקננ ונגימ

 .יבר םויב םייקתי תינמרגה תודחאתהה תטלחה יפל

 לס ןוחצנרשירחא.גרבנרינלןרייב ייכ י""*י
 טרסכ החכיזי ללגב לטוב ,(1־2)■ירבעש תכשמ
 לכה ןאכ דע .יקוח היה אל ןושארה רעשה היפל ואר ו
 וישכע תשרחה ,א״פיפ הסנכנ הנומתל לבא .הפיו בוט
 זיזגמה יפל ירבל טילחהלו ,ואריוה תטלק תא תוארל
 ר תטלחה לע ינש םויב א״פיפ עידות ,סוקופ ינמרגה
 ־לחהש חתי יכ זמר יבכ ,ינוינוט וריג ,א־םיפ ינח
 -לחר טילחה טפושה" .הנושת תינמרגה תודחאתהה תט
 ויבר קחשמה תטלק תא הארש ירחא .ומחל הנמנ הס
 1ש תואטש םע תויחל בייח לגרודכה לבא ,הגשש
 -י1ע? א-פיפ תינורקע היעב שי ןאכ .ימא ,׳םיטפושה
 ..ף תודחאתהה וליאו .תידעלב תוכמס םיטפושל הק

 ילנ
 תוד״א״רה תטלתי תא רשאת 6״ •י״
 התשל ורייכ ךרטצת ,התוא הגשת אל יא ית נמר>■
 ןוירטציאנ ויהי םהינש .םימי הסימה רות ם קחש•• מ
 תבשכו ;רבנרינ דגנ יעיבר םויב .ןכנימב יפמילואה

 'ת 0, תקלאס יגנ ,הנילנ ןייחאה יייחנח
 ._רד "!-יד התלע ןרייב :לומתא יקחשמל וישכעו
 ־גפלוי לבא *רציו לסרמ לש רעסמ ^ד ^דב הרודכל
 מ־י־ןחתל התלע ורייכ .34־ה הקדכ הווש ה ףלור גג

 ־עיצפ .ולגדכ רירש תתמש ,סואיתמ רזייל '■כ הינשה

 ראואננקנ ז־י" "א
 חא חולסל סטגופ יטרכמ שקיב אוהש גפ׳, ,--- ןחו
 חודיריר קחשמב ופתשל אלו .הינמרגל התיבה סוא תמ
 "" ^ סיא-תר .יע-בי םיינ תו-וו-רא-י י״ייא י>נ

 לס *אליירבה קחיוי לי" "יי*? .תוקי 41

 ייי־ייה "י" יגמ ־ינס80רר הקיב :ץיל*ב ןבלכ ל?
 לע תמחלנה ,דנומטרוד תא ל״״יג חטואלסרוייק

 רירב לרגפב שבכ ץנוק ןפטס .0-2 ,א׳פואל סיטרכ
 תבסב 69*ה הקרכ 0-2 עבק ימה הקיק לנאפי .17ךי
 וווו תאצויה הפולאה .גוונמהנ ןוטיאלסרו״ק ?השת
 ,ינגנ האנה הניעב ןיחשל הווקת לנ הרביא ^ינ
 לס רעסמ 1-0 ודורר ׳ר״לע החצינש ירחא ,אפ״

 .ירישעה םיקמל הררי ןמרב .<66י לשרמ ףלוא
 ־ (לדנפב צ1 הרופ) 1 ןזיקרבל :םיקחשמה רתי
 ,48 טרקנילקו < ובילגנשנמ ;(1 נ הננח) 1 <״ג״י"

 ווחו 1 ;ל? ־ 185 חיהניי ,75 יאפ .62 1 לאי
 , !יראכו 1 ־ייבמזי ־ 125 ינייי 1 ״יי"?״״

 ווו רמו,56 ילקיא ,18 הקליג ,10י״״׳״יי
 - 17)ןייטשקאו 1 הקלאש ;(81 ־ץיזויי 1 י ״נטיו ־
 :177 הלצוק ,ימצע 70 רלימ ,8 ומדייו) 3 גרובס א .

 .0 גיצפייל - (83 וסורראק) 1 גרוב רס
 ורטואלסרוייק .1 :(33 רוזחמ) תינמרגה תרמצה
 קתשמו 50 וננימ ןרייב .1:1.26 םייעש שרפה) 41
 ־טרוד -5:37 וזיקינל .4:38 ההויסליק .נ *+14 ,יסח

 הימ־ווק־הלל יקית קר
 ¬יב וק־תכ שמא המייס הינורוק־ירל הכילומה ;ררפס
 תא רמצל לכות הנולצרב .0־0 ,ונאקייוי ו אי םע "
 ""■־תא *יה ״״״ ־א

 ^לררנא יי-5*קננלומ - ולבט וס-ס ופרווטנא ־ ,יא־ל
 ^ הנחת• הלירגה טבליי*.^^"־"

 החורא זונולאטזיל בייח הלפ ■

 ?*?ד;,""
 •מבליפוע,נליקה וס״־ל תיתיעח

 ינ """י אח״ל אלז־יי״צנל ־״:״״1

 ?ילא ״־ ־^על״"*־ ■ה״ייאל־'י״

 ס■

 ו.5.י4 ,ריושח ר״אנינ ׳.. #3!*■!■—■^

 ■$*'£■׳ ׳:.-*׳׳ ״.- ל־,׳

 ־י?'

 מ1:;. ■■

 ־•סנ׳■'.

 ויו
 .4יי

 הסובתה תא הגפס ת״פ לעופה
 היישישה .היתודלותב הלודגה

 תרמצב רעפ החתפ תיגפיחה
 תופילא חיטבהל יושעש

 .ל >

 ר'י - / _ ;

 ׳אי*■-

 :.:..!.י

 !;;.'..','•י

 * ־י

 5?דן״ל־•. :/::.י■ ־;■•־:

 ׳ו״ג ־.םוליצ יחווטל הטלחהה לע השקמש יקצי ןניא ליפ (לא״ש״י "י"׳

 ■הקחישש עדוי ינא :1קצג
 יתלוכיו הנועה דאמ טעמ

 רתוי הברה תתל

 יללה ןתנוי תאמ |
 ־אה תא קקלל טושפ .גונעת 1־ ■£.,

 לגרודכ וניאר לומתא .תועבצ • *־.:
 ¬רודכ ,תומלשל ףאושש ינרדומה
 .תוארל רשפא הפוריאב קרש לג
 ,ו!ה הגצהב הסיבה הפיח יבכמ
 םיתעלש ת״פ לעופה תא ,תולקב

 .םימחר הררוע

 הצובק לומתא השגפ הפיח
 ,הפי קחשלש הניבה אל הארנכש^
 הז תוישיא תורימש ילב טעמכ"
 .רהצומ תודבאתה ןויסינ טושפ

 קחשמה תא וחתפ םיחרואה
 יחרזמ ןולא לע םיחיגשמ םהשכ
 ץיבוקרב לייאו !רידאב רילאו)
 הליחתב הארנ הז .(לפוק ריפוא)
 תא טעמ םישבשמ םה וליאכ
 ,םיקוריה לבא ,ינפיחה קחשמה
 ינורו בורוארנק "גרס דחוימב
 ¬פהל ולחהו ןיינעה תא וטלק יול:
 ,רטע ןבואר ,ןזח ןולא חא ליע

 .םמצע תא ןבומכו םאלג השמ

 לכב :ןיינעמ בצמ רצונ רב
 לש ותבחרל ברקתה יחרזמש םעפ
 רידאב תא וילא רשמ אוה סה
 הזה בצמב .הנגה ינקחש יגש רועו
 ,רטעו יול ינור ,בורוארנק ולכי
 ¬פמ ץאב סה לש ותבחרכ לייטל

 .עיר
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 הפיחשכ הזה בצמב אקוח
 הפקתהל תנגראתמש ימכ התארנ
 תפקתמל םיחרואה ואצי הלודגה
 ןוקק .ןהכ יפר לש ורעש לע דגנ
 דורל ותיא ררח ,קמוע רודכ לניק
 השעו וראנב קירא תא םירקה הנ
 ־צלוחב ססת וראנב ירעשל וכיי
 תא הרי ומצע ןוקק גלי״מי "

 .הרוקל לדנמ

 ־וקרכ הארנ תוקר 25 ףילחנ

 'ףא״״נ ^•־" ■יל !׳יטילאל •־ט ו1ל קיפסהל תובייח תורוקו עברא •־ייל י■״"7
 ¬י"יל""ל '11* ״כ הסובתו תעב םיוש הברה יוא :,ול 1* יי

 רבסהל תנתינ יתלכ היגרנאב !
 •אמשו הנימי שרגמה לע ענ איי ימ היהיש הווקנ לבא ,ראמ םישק םיקחסינ
 יחרזמ םע תומוקמ ףילחה !הל .יסילורג ומב הנועה תא רומגל חכ קיפכמ

 .ביריה תנגה תא ועגיש רחינו .גריירקב ינשה רעשה הזש ,לוכלכ וקרמ
 :5ינש 0טח ,גפ^ ש״מ ןןקבןה סרוקה!ולה

 ^םנש ףדעמ יתייה ילש הדובעה אל וז־
 לבא ,הצר ךכ לכס יחרזמ ןולא שוככי רזה

 1ליגא לנא ןיינעמ רבר הז יליבשכ .אצי אל
 *יה וצה היה אל םלועמ הו יכ ,הזמ הנבנ

 י"" ־יילה
 ינ*מיפלעוםהנ םינש הכרה ינא־ :־ול איג

 ובסה יל ןיא .רכוז אל ינא הסובת ויכ

 סנכנשכ .ןתה ורכ לומחא שיגרה יקצג ןביא
 •ימ הפילח שיכל היה אוה םיאנותיעה תב סמל
 ותנ איהש הגצהה■ ,רדא הצובקל וירבחמ יהש
 -וס״סרפנ יתיא תי־יל ילינ׳ "•י ״״״״

 •סגרינלילבתאתחלוכיפיתיית־-יקצג

 רומגי אל ץיבוקרבש יתערי .הזה קתשמב המ
 ינא .בוט קתשלו קתשל יתננובתהו קחשמה חא
 ינא ילס רתויב בוטה קחשמה הז םא ערו א.
 יתלוכיו הנועה ראר טעמ יתקחישש עדו קר
 לכל ס״יית״ל רציו אל ינא .ווייי־יני" חתל

 ,ביריה < ״י
 רודכ ריבעה זקצג :30 הקר

 ,טעמ םדקתהש כגריאדנקלרממ
 תייפ תנגה ־"ןני הנימי ושמ
 *צגו יחרזמ ירחא הלאמש תכ

 .המינפ ׳מ 12־מ טעב ,וק
 ¬רואה תנגה הרביא הזה בלשב
 יסייק םיחאה .תונותשעה תא םיח
 אצמ אל הרוע ,םירזופמ וארנ
 ¬הש ןיבה רידאבו ומצעל החונמ
 הפריחו יחרזממ אובת אל הנכס
 ת״פ לש רושיקה תילוח .טעמ
 קחשמה םשש הניבה אל טושפ
 -הו הנגה אוה ,ןזחו יול ,רטע לומ
 תא ליעפהלו יפקתה קתשל ןויסינ
 ¬ליחתב רבכ לשכנ שישימו ןוקק
 רטע קיפסה תיצחמל רע •ות
 ¬רפו ררועתהל והשמ םורר היהש
 לש ההבגה לצינ אוה 40־ה הק
 -בל הסינ ןורחאה ,יחרזמל וקצג
 ¬כה לע טלתשה רטע לכא יטוע

 .0-2 עכק ׳מ 6־מו רוד

 טרצנוקה היה הינשה תיצחמב
 לוכלכו םאלג .םלשומ ינפיחה
 הלחה הפיחו הנגההמ ופרטצה
 ¬ולח השישו השימח םע תפקות
 ¬לובמ רעושו תלהובמ הנגה ,םיצ

 .ןיטולחל לב

 ,תיצחמה תחיתפמ תוקד עברא
 קייודמ רורכ בתואדנק היבגה
 .0-3 ,המינפ בורקמ רישמה וקצגו
 ומוי הזש ץבה וקצג ,תוקר ןתואכ
 ןיב .למרכה ריעכ רתויכ לורגה
 דיערהל (57) רטע קיפסה זיכל
 המצוע תבר הטיעבכ ףוקשמה תא
 ¬גנ הז רתוי רחואמ הקר .*מ 20־מ
 היבגה !58) םאלג .תשרב רמ
 ,המינפ חגנ םויאה ןביאו לאמשמ

 .מ 7 ־מ

 ¬יינעב רטע בוש 66־ה הקרב
 לאמשל וימימ היבגה אוה .םינ
 המינפ רישמה ריוואהמ וקצגו
 ולש יטרפה דרוקרב םושרל ידכ

 .ויפויב רירנ רעשולש

 ןקחשל רייש ןורחאה ררוקאה
 שוביכה תכאלמש שיאה ,רופאה
 ¬לב וקרמ .ול העורי הניאו טעמכ
 יחרזמו לאמשמ היבגה ןזח .לוב
 ־יאמ חיגה זא לכא ,רומעל חגנ

 חא עבק ׳מ 10*מש לובלב םש
 תונויסינה לכ .קתשמה תאצות
 ולע אל שובכל יחרזמל רשפאל
 יכ לבחו ול רלה אל טושפ .הפי
 ¬נכשמ יד התיה קחשמל ותמורת
 הנגה ינקחש וילא רשמש רככ תע
 םיחטש וירבחל הניפו םירידסמ

 .םילודג

 .י
 '.1.:"!"ו,
 .ריי-־דזי

 ־ !ן '־. ■־•' *■££ •יי
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 ת״פ לעופה 11 הפיח יבכמ
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 י?ד\£'^נע

 6.ןהכ יפר
 0.5..לובלב
 6.יזרח

 0.וד אנב
 6.5....םאל)
 6.5.יוליגור
 (53.6/לאיגדרבצנ
 7.בורואדגק

 7 .וזח
 6.5.־.רטע
 6.ץיבוקרב
 (8 .25/וקצ))
 6.,...■יחרזמ ןולא

 3.5.סה
 4.הדוע
 5.יסייקסעונ
 4..רידאב
 4.יסייק □רודא
 4.לפוק
 5.5.שישימ

 5.יול יסוי
 (46.4.5/חיאמ)
 4.-.הרסא

 4.5 --ויקק
 (74/וטואס1

 4 .לאמרגא

 ?*י

 .י.׳!״(
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 רטע ובואר 330)בורואדנק יגרס :הסיחל :םי עיקב טת ■
 ■ (86)לובלב וקרמ ,(66,58,49)וקצג ןוויא ,440}

 ,(58)סאלג ^49)בורואדנק,(30)וקמ :תביחל :םילשגמה
 □עונ :ת״בל .רטע .וראגב :הפיחל :סיבותגו ■ (66)רטע

 *יצאניד םימחר :םפש ■ לפוק ריפוא ,יסייק םרודא ,יסייק
 םיפוצ 11.000 .רזעילא מירק■_

 יתשב רופיסה לכ ¬י
 :1ח 1ז תוכופה תמומת

 יבכממ רמע ןבואר
 םיימשל ץפוק הפיח

 יש תיפ לעופה רעושו
 שארה תא ספות סה

 :סיסוליצ
 יש חשמ

 - 1״ה יל ןיא .רכוז אל ינא הסוכת וזכ 737 <,״ ־ יגגל ״ועומשה
 ז ?י ייא זיירנלי תבשל םיכירצ ונחנא .רספה לבה תושעל י טת ןכ מ י ל
 .־הצובקה תחלצה ? ^ *ירג הפיח ינבמ םנמוא .הצובקב סייו יז יתוא ןייגעסש המ לכו הפ ^ כמ ןעם7

 קחשמה תליהתב־ :מ־זקובא םהרבא יטאמי
 רעש שיבכל וסינ םינקחשה .בוס ינקה מ אל

 -קחישו ונגראתהש ירחא קר ואב םייעההןכל
 דנע ,סנכנ אלש ,םהלש לינפה יתמלמבמ
 רעפ ■תדהא הארנ לכי יבכ הז ירחמ ינתכו-ל

 .•יתועמשמ וניא תימצכ תודוקנה עברא

 ונל קיפסהל תובייח תודוקנ 4־ :יול ימר
 •תועמהמ רעפב רבודמ .תופילא תחקל יכ

 -קל ירכ תימחצנ העבראל 0יקץ י"" לנא
 .־הז תא גישמ חמשב תודנוע עמ

 .רכר תוחיטבמ אל תודוקנ 4־ •יחח חלא
 -יספה םוש אלל הנועה תא רומגל ינילע רכוח
 .דשישח ונל םיפצמ .ינלה הרטמה עגרכ

 ־ ־■ ■ 'יי ■1 4 1ו> ..ו- י
 • ־ ־1 תלוכי קדצמ אל הז לבא םירפסמ הרכב

 -ך־ד ח״מ ; 1 תצמחהל העפשה החיהש תויהל ליכי
 יללה ןתנו תאמ .... .׳זחיח אל ה1 לבא ,קחשמה ךשמה יבגל

 קחשמה רלהמכ עגפנש יול ני :ן "*ו״ממ תועמר סע דרי יסייק סרורא
 רדעהל לולע הדשזו ת* 2*|?־לגנליןג ייונכ קחשמ ירחא ריגהל .דמ
 אוה ששחה גנייעמשכ ם שי"" | ^^ישיר לע רסא גיוזצגזור יסוי הצובקה
 יול ינור רומא רקיבה •י ישכ ן ^דחןוינהל המ םהל ץא־ :קימיגב ןייארת
 החמומה דפוטרואה לצא • .־קזזשמ
 *לח ערק הזש הווקמ ינא •י "?י* תוקר םיפוצה וכיח קחשמה םויסכ
 •פלרוזחללכואםימיז1מכר ,.>| ^יניגא־לתה יברדב םויסה תקירסל רע

 ־ "י, •1 '2 3״'■י תחפסה ,וקיתה לע ורשבתחסכ

 אוהו *לי !"יי י
 ריכש םינקחשה תעכראל ־1 -.1^:—

 השלוח שח ץיבוקרב ,רדעייו שטנ יול
 םיסיסרב 4400 לש םתריבסס .דבלב םילקש 149,ססס״ל שיגה קחשמהמ הוסובהה

 )•("•וי
 ־רציינובנ ר־יאוב

 .תופילאה תוגיעז

 ־רנק ,ןמצלוה •-ראבה הנועל םירוגס
 .ןזחו ץפ ,בורוא

 וניא ינורחא ןתיא לש וריתע
 ול רסמית םייעובש ךותבו רורב
 ,הצובקב ותקסעה םויס לע הערזהה
 .תיפוס הניא וז הטלחה יכ סא

 לחי ילארשיה לזאפה םלשוישכ
 ־וקדב לייא ,רטע ןבואר םע מ״ומה
 םרוג ירברל •יחרומ ןולאו ץיב
 קלח תוחפל" ,הפיח יבכמב ריכב
 אל וררב םיגהונ וללה םינקחשהמ
 לע תועומש םיציפמ םהשכ ,ךרד
 ¬עמלו ןינע םהב תולגמש תוצובק
 םימוסריפ לש םיישדוח ךשמכ הש
 םוש התשענ אל קנע תורתוכב

 ."הינפ
 תליחתב ףלחוהש ץיבוקרב
 ¬קמ הפיחבו השלוחמ לבס קחשמה
 .עובשה עצמא רע םילחיש םיוו

 .חוני אוה דחמו םויה
 ¬כי אל ענכשמה ןוחצינהמ רבל
 םחנתהל הצובקה ישאר לומתא ול
 קחשמהמ תוסנכהה .רבר םושכ
 ,רבלב םילקש 149,ססס־ל ועיגה
 ¬מל םיסיסרכ 4400 לש םתריכממ
 .םיפוצ 11,000 ויה םיעיציבש תור
 םיעיציבש איה הפיח ישנא תכרעה
 םכותמ םיפוצ 9000־כ ויה ויה
 *חמ 1000 דועו םייונמ ילעב 3500

 .םניח וסנכנש םישנו סינמ

 ¬צנל ישיש םויב עיגה ,רתש בקעי
 ¬צנ יחא יבכמ ץולח םע שגפנו תר
 ,תיפמילואה תרחבנה ןקחשו תר

 .ביירג ןאו׳גנ

 יבכמל ףרטצהל ול עיצה רחש
 ,תרצנ להנמ .האבה הנועב הפיח
 תא הצור הפיחש רמא ,ןמילס םסאב
 היצפוא םע הנועל הלאשהב ב״רג
 יבכמ םג .דיתעב וסיטרכ תשיכרל
 ¬ורקה םימיכו ויינע וב הלגמ א״ת
 ■ .חשיגק םייקתהל הרומא םיב

 ירוח םאילא

 לובלב לש סיסוווינמ
 תאז םירמואו םירזוחו ,תרפתשמ ביבא לת לעופהש םירמוא
 ¬ורטקלאה ריגה הפיאו ,הקינחו איה הפיא זא .םעפ רועו םעפ

 חרוטה ,ןוצר יבא ושרפה לש ותרזעל ואבש ,םה הפיא ?הלש ינ
 .רסמה יבג לעמ תאז ריבסהל ילכמ ,תובר הכ ףכ לע רברל
 ־סל .ץראה ךרדו סומינה םג םירפתשמ א״ת לעופהמ ץוח

 ¬חב ינשה רעשה תא לומתא עיקבהש ,לובלב וקרמ לצא תוח
 טפושה תא ווביששכ ,הלא תויבויח תונוכת תמע לובלבל ¬ויי
 .ותצובק דגב קרצוט לדנפ קרש הלהש םושמ ,י׳צניר םימחר
 םיברמ םינמאמו םינקחשש הנידמב לבוקמ יתלב טקא וחז

 .סהיתוהמאו םיטפושה תא ףרחל
 טרופס וררשש ידרוסבאה בצמה ירשפא ןאכ קר ,ינש רצמ
 (!) רוקיס תומישמ יתש לבקי ,יריפנס הדוהיכ הרורי הגרדמ
 ,הפיח לעופה לש זחספידמ םיעטק רדיש אוה .תינכתה התואב
 םירירפצו םילשורי ר״תיכ ויב שגפמב םירעשה לפמ תא ןכו
 ־יאה הבוגתה תלוכיו ,שימג יתלבה ולוק תוכיאמ רבל .ןולוח
 .לדבנה קוח תנבהכ םג יריפנס הקול ,שרגמכ השענל ולש חיט
 ריבסה אוה שמא .תונקתה תנבהב הקול יול ירוא םגש המוד
 עיבג לעפמב תופתתשה חיטבמ הלבטב ישילשה םוקמהש
 •שחב תחקול הלש אצומה תדוקנש ,תמדקומ החנה וז .א״פוא
 ,הזו .הנירמה עיבגב א־ת יבכמ לש תיארווה התייכז תא ןוב
 ללוהמה דגנתמה חכונל ,רקיעו ללכ חוטב וניאש ןיינע ,עוריכ

 .א״ת לעופה
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 ז.5.94 ,ד גשח רייאב ב ׳א ״ןי

 .■*■*•'ן:

 ןמסטרוא ןתיא תאמ החוטב תימואלההג לב תחאש___! _;מסטרואותיאתאמ

 תא הנושארה תיצחמב *ינ*" החיגמו חטדמ
 ■ינעה וותגינה חא .יאוול תואצות קר יי•""",?*
 לש בוטה לוהימו תונתפאשה ,ןוצרה אבס יפנל ק
 -אל רתוי הנוט התיה הילצרה ינכמ .רכנ םיסג ןפאמה
 "ד" קיח״ל החילצה אל יכנ וא רא .*"""י"

 ידו 4נםה בשוי לע רכנ רמיה ,(םיבוהצ)הנליס הדו
 רנ" - הישה ינרמנ תופסונ תועש השעיש ימכ ,ר ספ

 ;,רנה יכלהמ תא שביש ז*'
 היהו תקסופ יתלב העונת רות ,ה לצרה רשק

 ריפסשכ !8רחק ■יי■ י״ ״_ .""נסטעב
 .0-1 ,ןיבקסומ ול שיגהש דחכ המ

 לע חיגשהש ,רהוס רינ תא םג אכס י3׳3 '1
 קחשמה השועל ימצנש ■אי'0" י״י^יי"

 ירוטסיהה עחיאיה לההיגגנ רעש הפי לקי'־ ""'תמ

 ,הכ נ;)י לש ויק יי־" יח*ל ׳23'ה הקינ "

 הילצרה ס־ב רעופה
35=1: 

 *****11111 6---■זרךים

 .*"!.:•;.י ••• •'.

*0$ 

 הנושאר הנב
 תירקיעו

 ד־/ליב התקל השיש .1״ר ןוידסציא לע לומתא ולפנ םירעש הענש
 ירא יברדל ראשנ אל רבר םושו ןולש םירירפצ דחא דשערשחי
 ן1לוח םע ןונשה הרנ0 דיחיבו היעיבר םע העיצפמ רוח העוש

*8 

 דז
 ז*6

 . ■י!•׳ £
 ," ?ג׳4

 םקימע ןור תאמ
 ־ירסצב לומתא המקנ םילשורי ר״תיב ,תיטסיטטס "•
 רליפמולבב הנממ הפטחש הישימחה לע ןולוח םד
 אוהה קחשמה לע היחת חטב םירירפצ .םדוקה בוביסב
 לש קחשמה תא וקייתי ר־תיבב לבא ,םיבר חחודל
 דע ןמזה תא ריבעהל וכישמיו ,לוקוטורפב לומתא
 וא ,דליפמולבב אוהה קחשמה ומכ קודב ,הנועה םויסל

 .רבעש עובשב הפיח לעופה דגנ דודשאב דספהה
 ־ירפצ דועב ,הכילהב ,ג״ר תא לומתא הפטש ר״חיב
 -צמ אל איהו הל עוקת ירוחאה ךוליההשכ הקחיש םד ד*
 ליבשכ .םדקתהל ידכ ריגה תא רוכשל וליפא החיל דן
 התארנ איה ,הנועה תושעל המ הל ראשנ רועש הצובק

 הרקמכ וצבקתהש ,לגרודכ ינקחש לש יטתאפ ץכוקכ
 היחנה ולביקו יברדל סיטרכ לבקל ירכ ג רעש דיל

 .יתימאה קחשמה ינפל םיפוצה תא רדבל

 הנחוא ילא ,הלעמו הישיש תעקות ר״תיבש הפיא
 ופי יבכמ וא הינתנ ר״תיב םאו ,ולשמ היעיבר םרות
 םירירפצ ,הנחוא לש ׳ץאטל רבעכ ןברוק רבכ ולפנ
 ,רורב ילב שרוח ירחא ,עוצפ ,ילא .רואמ עורג התארנ
 רמגו ,םשו הפ לגרו שאר סינכה ,שרגמב ותאנהל לייט
 ־ווש בקעי ויה וליבשב רקיעכ ודבעש ימ .העברא םע
 ,קולשאק גלואו יחרזמ ןתיא רקיעבו יזרח ןנור ,ץר

 .םירירפצה םהל ורדיסש הדרטסוטואב ליגרכ וצרש
 העש יצח ירתא תויונמדזה שממל הליחתה ר״תיב
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 ץי-מגג .״ימ 5.ויכ םיסנ *-־י־רימ
 4.*.יייי״י""] ,,ן-'ץ?טסצנ

 !,׳.*•■ש
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 .0-2 ״שבכו שארה תא ףחר לקיימשכ

 .הקספהה תיקי רחאל םג י יכ ת״סה םלןא ייי^דזג־ימעמ׳י

 1'נטיהיה״ונתה יאנס רפכ אקייר .""נ" י31־־

 :״י״ה ^"׳י״ל"-י י״י
 (!"1,0רקרחינ רינ׳ רשאנ ,רסונתל ,הילצרה יבכמ לש

 .ברלכ לימ ואיטחה (881 זורומ ירויו

 •0-4 תושעל היה לוכי הפי' ■

 דמיג־די״ען
 !■ר״ה הניעב הילצי-רנ ו־־מי אלש סימיסיפה י״אל

 ו-׳*יר"'

 ווזיהיילע םירמוש השולש םא■ :ןהב םיפג
 %ו .לגרחבל השוב וו ,קחשמה רלהינב טיפ
 יגסמ אבס רסכ .ונעקבה אלו םינצמ העשח־הנ

 .־תויונמדזה העבראמ םיי

 *ומי ־.ןירנשמא חנ ,ם־םכ ומאמ רזוע
 יל ץאו השלח חתיה הילצרה יבכמ .וחצינו רתוי
 ישיבכ 0-4 תושעל היה לוכי הפי לק״מ .רכל
 ; ־ .*הנושארה

 * 1 #6י> ***י ״״,,״בג״ד■ יש״־״י״״־״׳״׳
 " ינימי ־-׳ .יי״ יי״ יי ־״״ י־׳ ״ ״ ״ ..
 ,"י1 ..... הצונחהה ריתמ במסעוגתאמ

 111 ףלעתה ימגד^ן |ף§יי

 י בגרסעוג תאמ
 ..".■י ■יד־ור ליט בג וורי שבכש ימצע רעש

 •רסל היבגה ,ןי"־" '"י־"־" י" "

 י- ""שש״שי
 . ,םלזור רורמבו רחוו ב בא ״עכ מ״מ □,רודכ

 םויב ,לולמ זליג רא .הבחרה 3טיר ףףיף ינןם

 ; 1.1״ל^ו*״י״י״,,*ע*"

 יסא ,וימימף״יס^טיפ'" .הלוהמןב

 תבחר ריחב רויבה״,ע,ףי?א בולבי׳צופ הפיא) שמחה ע

 אל ,ןוחצינה ועש שינינל הנמ0,לעה ■

 לזמ רסוח הז :לועבג ■
 הניוצש הצונקנ ונקחיש 5?',״ר?•??״ לע םחליהל
 זא .תימואלה הגילנ י"* ״״רנפה יל
 ןסשנונ״צינננרה״ואנ״םש חא ךנעש

 .*סיירי םימירמ *לי"" ,""שזו':לוענג מיי
 רוונה ■לי־ ־״'"״ ^1.״״מינפ ריזח ו־יננ יל !ז״
 ,ראשיהל םיצח ינחנא םא -ימ גס ו1חנא

 ־ ■ינליי"־"""י*נטל"״רח" י־'־*
 ףוס אל ו״יע " ירםסהה ת ."רופיסה

 י*מ5**״5ז*
 י" י"" '"יי י.יי^ו ת״א שפהנ רימחי ־^־י

 , ,רמגה ענו קחשמ תיחמב ;ל*־,״?א ■בטיה ונקחיש

 ־ינ תופסונ הגיל ״״״ ״"חל בוס רשוכב עינהל

 -" עובשה לש ו־י־ה היה וי״צי־ה־ ■י־ך^ל"

 ז״לנ י'" 0^,?לןעי^ם״מתס^ירירכימירהו^לורג
 •רל השק םהלש חל" נ"■־ " 0,ר^נ םנ ויא תוא

 הפיח דממה

 ץ״דבב:^.

 ־ס י
 1(.: .. ;-ו־.:3יבוז)מ;

 וזפ יבנמ
 ץ—"מ

 י2ן
 ■ !־׳ )-,׳־ ן ן■—ימ**

 י1.'" ■ייו י־״יי י״ ? •7;׳יי

 111 וש ןווגא
 םידהואו םינקחש ,תוריטס ,םיפורגא

 :•:£־ר6יחג קחשמה םויסב הדדש המ הו ,סיס
 יפוליחל תוריהמב החתפתה הצרפש המ

 ו^ר רפועו לולס ןלוג ,ח־ם ינקתש .תור
 0ימ לומ לבה -רלורגח הטסקב םיברועמ
 > .!ןלזוולועבג ןוריו יבעוו םאשית .סייסל הק
 •■:*.ייומבהל הרטפב ,זיגוניגר ור ת״ס וקתש
 ;1י - ׳םינקחשה תוברעתהב לכוס סנויסנ
 ׳ייייאל לבא תוקד המבל ועגרנ תוחורה
 . ןיי)לעופה דהוא .םיפוצה יפלא יניעל יבוש
 1 ■;יי יניס תא לליק שרגמה ימוחתב אצמנש

 ״כמ ייל? לפנתהו לולפ וליג
 .־ •:.,'^זיריישמה ח5 ,הטטק החתפתה םיינשה
 ■ םלה ,יסגרל דהואה הגפ זא לבא
 *2עיה יהואה .*ןלועמ אשדל חנצ יפמ

 יי,־•?■ןי״-ימר תונדעתהב דא ,.דרסשפה י־ע
 ■ל!'־ו^5ילח זזשגוה אל ,חחל יבא ,ת׳ס ר׳זיל
 ■ ־י ?!.?י ״ייימ הרבע תוחודה ועגרנש רחאל י

 יזג ^1י"* "יייי"־ "—י- ־'"י• יי״י'י
 ־ • ־

 ■;,־
 ז!5!^מ1 וננהש ,םילודג הרטשמ תוחוכב

 .י •8£מו ׳חחזפ םיינשה לע וכילשה םידהואה

 ■ ^ ך.^ינוכמל וסנכנ הלאשכ םגו ,תוה
 ־־^^ן^ייזוקמג ,עוסנל חכורא העש ססמ ■
 !ו^׳פ^״נוס רדנסכלא ךעישה *.

 סי^י ותא וניכש ,םידהואה םעזל
 ^'לל׳£סמיםיקינקגו וחימפ דסמ זוזא יי
 זז&ע״ה מא רתוי הפסית קר ישלושמ
 ^""?.ויללמןחנש 11

 ;* י* • אי-..•י ^־<ן■. .י_ •*,־*מ**

 ישיבא ידע :םרליצ ג״דנ לומחא ,ןיטגטסנוק השמ חא םדקמ הנחוא ילא

 קבחתהל םהל ויהש תויונמדזהה ששמ תתאב הנחוא ילאו ,חיי 1״י

 הדשהמ נ־מ 3 הרבצו ןולוח לש 16־ה רותב הבישי לש
 רסמ ,לאמשמ יחח ץרפ 31־ה הקרב .תוקד 6 ךות
 טולקל הסינ בוקדי׳זש ,קזח רורב טעב ץרוושו זכרמל
 יזרח ,היבגה קולשאק ,חוקר 3 ורבע .0-1 ,תשרב אצמו
 3 רוע .0-2 .ץענו שארה תא ןוויכש ,הנחואל תולק חגנ
 ¬חואל היבגהש ,יול קילומשל ריאשה יזרח ,ורבע תוקד

 .0-3 .בוש חגנו רשואמו ישפוח דמעש ,הנ
 םג לבא ,הרימש הפילחה םירירפצ .העגרנ ר״תיב
 ףיפח ןר :56 .ששואתהל החילצה אל הינשה תיצחמב ישיבא יד״ :םיליצ

 ווחו חחאו הינחמ חמס ,שיבו תחא
 יחש ויב תודוקנה וקלחתה ףוסב לבא .ןוחצינ הבנג טעמבו ש״בב הרצבתה הינתנ •בבס
 52(35^555!■ ימוקמה רעושח־־.ולשכנו ,םימחר יסא לומ תרהזמ-^״חויזו
 ■ •־ (0) •קחשמה יהלשב תופוצר תולצה יתשב ואישל עיגה יףוחאמ

 3 ״• \ . *•־׳ םימחר לט לגרהו .הלחרה רוחמ אטד ויריוממ ■7ח .דוהיד ורצ יו מ גג לע ייריה יכרחמ רחמ

 יאקלו םייח
 ,דוהיב ורצבמ גג לע ,יריה יכרחמ יחא

 םא .בחר רזיח רזפל םלושמ יייע^רה רק

 תורצנתהה תטיש יכ עייי ׳?יחריוצו תכלח ולש
 תמישרל .םיצירעמו הצואת ייל תיבו^ ץרימלח

 ללכ עדי אל יטנטילימה =ורהש חינהל־־״״י^
 .. .ךיפארר ןרוכולס לשמל ?רכ ־!2^ .

 ־תל רקנוב לומתא ונכ איבל יחו ^לי^^ראס

 .המשנה תא ש״בל האיציהו ,סומנל ינ"

 ¬עמ ןוחצינ לש ומעטב רכזיהל_יב1^^םיריט
 ־עומה לש םידליה תוצובקמ תחא תא םל^ ,ןוו
 ויתסו רסח תור ,םהירהואב לל^הל י,נ ךלמילא •
 יבג לש תופפכה תא ירגל ""י ״זאו ,״לא■

 .ת1נסמה חא אצמ טעסנ ץי" זיז .

 •ירטב הלירג תולועפ המכל האציש # לעקהיףןס
 תגשהל רתוי הבורק התיה יחליאר "ןוחעיג

 תורירמ הינתנ יצולח ובצינ ס טעפ שו _^

 ימוקמה •רעושח׳־.ולשכנו ,םימחר יטא לומ תרהזה
 .קחשמה יהלשב תופוצר תולצה יתשב ואישל עיגה
 םימחר לש לגרהו ,הבחרה ףותמ טעב ץריוקש וזס
 ףורש תרזעב ,יקאו ;בטיה הרי קץצפליפ :72 .הפדה

 .חוטב רעש ליצה ,לענה
 ,ריעצה טפושה לש :םויסה תקירש העמשנ רשאב
 ןר ,ענש-ואכה סובה עיפשה ,(הבב־הכפ)רוצ לייא
 ־סודמיחארנו ,ולש תועובקה הניקה תולימ תא תסס
 - ינופצ .רחמ ,ימורד םויה - ררח וקיו ןמאמה .סר
 . •־; ־..׳ . י יער אל הארנו ,בזכואמ אוהש רמא

 ללמ| ,הבוס הניא םעפ ףא 0-0 תאצות־ ;דדח וקיו
 אלל םיקחשמ השולש לש ףצר ונרצי ,ירעצל ,להקה
 רתונ.יש לכ .בצמה תא רפשל ריא קורבנ .םירעש

 .יישילשה םממה לע קבאינ ,יוכיס
 למש תוצובק לומ םיישק ונל שי• ;םיטחר יטא ־י

 //לד רשויתושנ

 ומקו

 הרות רמאש ,הנחואל קוידב ,רוחאל אלפנ סס חלש

 .0-* ,הניפל בוקדידל ליחשהו
 ףתתשהל ,יחשינב ףסוי ,טפושה טילחה 73־ה הקדב
 דבל הסיווס קיציא תא חלש ךורב־זב וקרמ .הגיגחכ
 היה .הבחרה רותנ רממ ותוא לישכה הזו גייסא לומ
 יתשינב עורמ הז ,רורב היה אלש המ לכא ,רחב לדנפ
 רורבדב .בוהצב קר יר״תיכה רעושה תא רטפ רתופמה

 .1-4 ,המינפ לדנסה תא טעב

 סלק 87־ה הקרב .ר׳תיבל רייש היה םויסה דרוקא
 ר־׳תיב ינקחשמ השולש ,הרשה זכרמב רודכ ץרווש
 תא תמה חטשל חלש ץרוושו הרוחא וצר לדרנב ויהש
 יינפ לגליגו בוקרי׳ז לומ תולילקב לייטש ,יול קילומש

 ,חתות טעבש ,ץרוושל יחת ןיכה ,םויסל הקד .1-5 ,המ
 ־שה אצי הנממש המוהמ ךותל וקהמ קיחרה גרבדלוג

 .1-6 ,המינט רטמ יצהמ ץענש ,הנחוא לש ץיפ

 ;ריתיב הינתנ יעמ ש־ב לנוסה
 •? וי^ןיךוון״זוין^יי םימחר

 י 1.1, ;.3^.;,.-•ןו^נז•
 . 5.1.-,-־..^.:;^ לד^ד:

 דמ-ךורב׳;
 "(5.5י.-3..י,.;46/זןרזמ);
 ׳5*3 -,.••׳<״^,,^.,.■',■,1.תו^ח

 .י 6 |וו*י^<11ו?^זיו*1וו*וו**?11)י

 ■^^:,^ךלמייא;
 י ■343 ;-;^...'רודגיבא
 ,י *;!"^";"-.;-"ואטגקס,־

 ״״!1 שקמה ?ע קכאיהל רי^מהל לדתשנ .הןג״דב תופפוט
 ;־ ידנימזי5י םיארנ;ונלש םייוכיסר ־יכ 6א ,ישילשה

 ןי .*יניצר חזונסרח רתוי:זגל ץה• חסלדט לאומש
 -^■ סוסבפ ינא לכהי^נב .!תזא ;ונלצינ אלש לבחו ,חו

 מ ': ■,>.ר;:' :־ד •״־ ׳.'.'־״האצותהמ אל■ 4יחשמהמ .

 ■,5-^^״1^וע לא; םוקמה.ל
 (3.3 .־;;4-ן*-40/זלר!|סז::1 ־־ ׳,*םיש

 סלאית :ע״בלגסיבז
 ועבש־ראכ■ . 1

 6 ןכלא .
 ,1 .-״״■״,...;״;חכלמי^ל
 6 ,!וווו■(!.״••*■■■י למרק

 • 5.* ןטלח
 יי 5 רקפ
 3 -!_בינמ

 :> -״-,-״^.-,״..ונא־ן;.
 . 5 ——■.■—■■■יו■•■—■.—יאבג
 .(14—6)>ףסוי ךורב)
 54;.—^..-..^״.ךירףקיי

 .>4 ״-..״-״״ קזיצפנליפ־

 -■רוצל*יא:ספיפ*.נאט:
 , .םיפוצ 2.0

 3.5גאיסא
 6:1.—״.- *ול קילוטש

 ':*"-ג.-.14.״קאיםירט
 .5״״.״״-.יאלוזא

 . :(89/דיחלאו
 61(1 <יייי *ז^ ■יו. חר1ם.־

 , 5.5 —ג״-״יי—שו־זק:
 64 ״-..*״.-י-״-ץרוז^;
 6 ״■.^-ב״גיערג:
 ?,^".,-^-.,ןנולשאק׳
 6ו ■י'*"• •• וו1->י^*|'ז •4■•■•■ יזרח
 7'״.:^״.--:.-.-.ח.נמוא,

 ?ס
 םירחפצ ;

 3.5 .״,.^-״.״-גוקךיז
 4 ,״״,ץיבוקיליערחדמ
 ־,־־.־ !*• 14><׳לעשמג

 —גיברלוג■
 4 :,,.^....״ץטנטסתק
 4.5 -.^״)יקבזטלזק.
 * ״^;״״..״״:^;;זויאמ.

 ךורב־וב
 4.5 .י———יי..״—״.—.—*!*■ םפ
 3י_״-....-;;-..ףיפח

 ־ 15— 60/רומ>.
 4׳...;-^.*.—יחרזמ

 .418 ^ב״;־....:.--״יחטיום.1

 34}הנחוא ילא .1נה רי'״׳ בקעי ■סיליעוריל :םיעיןלבמת■
 73ו רורבדב יקרס :ןולוחל .(87)יול קילופש ■(89.56 47
 קילומש 154 .ג1)יזרח עור הו־יל :םילשבמה • (מ 11 מ
 ■ גאיסאנקעי :ם• יל בוזוצ ■ (87)ץרווש בקעי ^37} א
 םימצ 20.000 ב״י ןוידטצא ■ יחשינב ףסזי :ם8ש
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4 
 £׳.

 י.־׳**;

 תימואלה הלבטה

 ?ו'■!]

 ׳ק1 זח60 ס*י98יםה וקית '51)רש__}

 גירס
 84 !64 23-87 - 9 1! 34 י*יח ♦3*0.1

 34 25 5 4 30-72 42• 80 איתיבכמ.*

 .15 52־67 11 5 1> 14 ם י רלימ ל

 .12 )4-46 9 10 15 14 *ינל¥י3ה.4

59 

 .3 50-53 1* 5 13 34 אלי^י-ל

 -5 61-54 14 9 11 34 הי1ממנגמ.6

50 

 -14 57-43 14 4 12 34 0וךה*־י>ג.7

42 

42 
 42 ־14 53-39 12 12 10 34 םירירפצ .8

 10 34 ת־פמבם9

 9 34 מזרלעו3ח.10

41 -5 39-34 1 3 11 

38 -0 47-19 14 11 

 37 !2 44-32 15 10 9 34 חילצוזויבכמ 11

 8 34 ווד^אי1חיע12

 7 34 ע־נלנחמוגל

-7 51-46 16 8 32 

19 -14 !4-30 39 8 

 ם
 13 -47 74-17 19 13 4 14 ישיא ל)>1>ח ,1*

 םינייטצמה

 ף 'ק1 םירמ; ימי'יה ־ק1 םירןעיפה ייח יגג

 תיב יזוח

 15 - 12-59 48 ־ 11-21 36

36 18-53 44 12-39 14 

27 28-31 24 36 10 

28 13-22 27 21-24 7 

26 25-25 25-28 7 

11 )4-16 10 27-40 9 

17 35-18 22-25 8 

18 40-20 13-19 5 

16 30-11 25 9-21 7 

14 34-15 11 24 13-24 6 

 ל 22-15 22-17 22

12 24-18 29-28 

9 )2-14 12 20 22-16 5 

 2 13-13 י 13 10 41-14 70

11 

 חבשה בכוכ
 דחאב ,הפיח יבכמ ,וקצג ןביא

 ,לארשיב רתויב םיבוטה ויקחשממ

 שבכו תייפ לעופה לש התסירדל עייס
 הנועה דאמ טעמ יתקחיש" .היישילש

 .רמא ;רתוי הברה תתל יתלוכיו

 205.5 1הפיח ׳מ)■ץיבוקרב.א .1

 198.5 [הפיחימ)*ךזחןולא .2

 197 1אחת ימ)בוראבוא-א .3
 196.5 1הפיח ־13}ןהכ יפר .4

 191.5 (הפיח ־מ)יזרח ןולא .5

 189.5(הכיח ימו ״רטע ןבואר .6

 189.5 1א־־ת־מ)רגנילק.נ .7

 187 1א־ת יפה)־ ־וביבר.ח .8

 תוחפ קחשמ " י
 תיחפ םיקחשמ ינש - "

 27(הפיח ־מ) יחרזמ ןולא .1

 21 (א־ית ־0)רהוז קיציא .2

 20 (הדוהי ׳ב)יקנוירדוק .3

 17 (דודשא)ןמ־תות.ע .4

 16 1ם־י יב)הנחוא ילא .5
 15 (תי־פ יפה)ןוקק יטומ .6

 14 1ם־י ־בר ארח ןנור .7

 13 (ם־י־ב)ביינשרג.ו .8

 12 1ש ״ב)רודגיבא רימא .9
 12 (הינתנ)קויצפיליפ.ר

 רוזחמה תרחבנ

 םויהמ׳־ א״ת לעופה ,רדמ יסוי 1
 תושעל וליחתיו .תרוסמה הכפהתה
 החצמ אל יבכמ ןמו המכ םיבושיח

 תא רומנל ונלוכי .יברדב ונתוא
 .*0-4 ןוחצינב קחשמה

 ז־,: ■: ׳..-׳ לכ״די

 ת״פ יבכמ-הפיח לעופה .1

 הדוהי ינב־- דודשאל
 \ הילצרה - סייכ לעופה .3
 ץ תי פ לעופה ~הפיח יבכמ .4

 ז א-ת לווופה - א״ת יבכמ!

 ; הינתנ יבכמ - שחב לעיכה.6

 1 םירירפצ - םי י ר־תיב .<

 2 - דודשא לעומה ■8

 י זרדזי ט לשסה - ופי יבכמ .9

 \ ןולקשא - למרכאד^ס

 1 הנויצ סג - יכע־ינלס .1*

 \ םי׳תב לעופה ־ ןאש_ז״ב : 12

 1 הרדח לעיפה - ^לשאלב3-
 א-תר־תיב-הנבי יבכמ .14

 ץ !ר*> לזתפה - ג״י חגה ■15

 ^!לוקיתיטוטנ ןוכנה שוחימ

12. 18,17. 23. 32. 

 גלוא
 קולשאק

 !ם-י ר-חיב)

 ןולא
 ןזח

 (הפיח יבכמ)

 ייגרס
 בורואדנק
 (הפיח יבכס)

 ילא
 הנחוא

 ןם-י ר יתיב)

 ןוויא
 וקצג

 !זטיח יבב■.*)

 יינרס
 ץמסירג

 (הדיחי-יוב)

 בוהצ / םודא

 (הפיח יפה)ינעוז.ה :[הדוהי ־ב)יתע.ש :םימודא :עיבשה ףיסב

 51א ׳ת יפהו ריפואא :םיבוהצ 7 .(ת־פ יפה)לפוק.א :םיבוהצ 11

 יימ)יסייק.נ :(הפיח יפה)סלוחג .(הפיח ־מ)ידאנב.א :סיביהצ
 1א*ת ־פהו ץיבוקילערהג .(א־ת ־מ> היליבס.} :םיבוהצ 4.(ת פ

 י נ !ודשא)ינשוש י :םיבוהצ 3 .(ס־כ)ןחכ י 'ןדיד^כ^'י^

 אבחרוזחזבהו
 הפיח לעופה - םירירפצ

 ם־י ר״תיב - הינתנ יבכמ
 שיב לעופה - א*ת לעופה

 א־ת ינכמ - ת״פ לעופה

 הפיח יבכמ ־* הילצרה
 ס־־כ לעופה - הדוהי ינכ

 דודשא - ת״פ יבכמ

 םש
 ביינערי

 ■קנוייייק
 זוי קיגיא

 ווא׳* ,"ינא
 יחרזס ןילא
 ןיקק י"" .

 חיגי סייח }

 שבכ טעב

 !ורשאב ןוב
 ונצהה חא יח1 ."למחמ תחכשמ וירבח סח למנל עינה ץסיסרג
 י ,,ידדגזד/ןן ץרמנ קחשמכ םיימוקמה תא דינה;חש תיעובשה
 ץ םהיתוצרוח תא ביסרהל ררב וסינ אל דודשא

 א״ת יעמל דמעומ ןנימואוס
 יאמש השמ תאמ

 ־גסב ,קחשמ לש הקיסלק לומתא הגיצה הדוהי ינב
 תולקכ הפרטו ׳תצרפתמל אצו זכרמה תא רוגס׳ ןונ
 לגרודכ הקחישש רורשא .דודשא ינוריעב הפרנ הבירי
 .ירמ לק ףרט התיה איה לבא ,הרוק הזו ,החצונ ,ריבמ

 .הדוהי־ינבל 3-1

(0) 

 דודשא

 13 (הפיח ׳מ)יץיבוקרב.א .1
 11 1הפיח־מווזחןולא .2

 11 (א־יתיפה)וניכרת .-

 10 (הינתנ)ונאיז ישיבא .4

 9 (ם־י ־ב)יזרח ןנור .5

 8 (א״ת ׳מ)ינמנ יבא -6

 8 (אדו יפה)רדמ יסוי.־

 8 (א־ת ימ)רהוז.א .-

 7 1ש״ב)זורומ.ו .9

 7 (הפיח ־מ)רטע ןבואר.־

 5.גרובצעג
 4..ןהירז
 5.וביבר

 4.5.טאווא
 4.בוקינסלט

 4..רקלט

 3.5.רינויא

 5.בלוו

 (81 ׳ןרוק)
 5....ינשוש

 5.5.ןמ־גרות

 4.בורטפ
 (6 .״״-.״^^ןהכ^ולא) 1

(2) 

 הדוהי ינב
 .בונאיצ

 .ילרימזיא

 .יבערש איג

 ..תירטש

 _יול רפוע

 ... .ייצאטוא

 ....טיסקובא

 ... .יול קיציא

 *חרזמ רהס

 (89 ןושש)

 . .גרבנזייא

 (קחרוה ינדע)

 . .ץסיסרג

5 . 
5.5- 
6 . 
 6״.-
....6 
5.5 
...6 
.. 6 
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7.5 
 :הדוהי ינבל 10■*)ןיננרותרימע :דודשאל :םיעיקבסה■

 :םילשבמה ■ (46.45)ץיניס־יג יגרס 118)יחרזמ רהס
 ■ ימוי יש :הדוהי ינבל :םודא י רקלט רפוע :דודשאל

 חימע :טסש ■ רינויא יסויג .ינשוש יסוי :דודשאל :םיבוהצ
 םיפוצ 2.500 .רורשא ייויילק

 ולס תוקזחה תורוקנהש לגרודכ תקחשמ הדורי־ינב
 ינוריעש םילדחמה יגוס לכ לע קיודמב תושבלתמ
 יול ימר לש םינקחשה .תידוסי הרוצב לומתא הגיצה
 •יס וא השימחכ סהלש רטמה 20 וק תא תינעל ורמל

 ־ורכ לע לפנתהלו בוראל ,רואמ םימאותמ םישנא הש
 ¬רסל שיש םירתכה ינש תא לצנלו וכרמכ םיעות םיר
 הברה ףורשל ול רשפאל ירכ םיילגרב ץמיסרג ",

 .תוצרפתימ חטש

 ־ינכמ עינמל ירכ זכרמכ קמוע יר היה אל רורשאל
 םיסגאב הכימתהו ,תצרפתמל רוניא לכ םגרתל הרוהי
 לכמ עורגה לבא .ירמ רחואמ רימת העיגה הנגהכ

 *־נ לש תושביה תוצלוחה ויה לומתא רורשאב
 ב^ינ רודכ לכ טעמכ ךסה המיחלה רסוח .םויסכ
 :*"יעו 90ר התניחבמ דובא רודכל הרשה זב
 ט הרוהי־ימ ייחא ,ליפשמ טעמכ ,ףייעמ ףדרמל
 ^■ט רתויכ קחרמה קחשמה ןונגס תא הגיצה אל
 9ו8ח איה המ קוידב הערי לכא ,לגרודכה לש

 גטגתיה החיתפב הדוהי ינב לש הטילשה
 רדוסו הינשה הקדב הרוקל הרי י׳צאטוא יווע
 ■ימוופל ליחשה ילרימזיא קחצי :ו8־ה הקדב שבכ
 בלצ רודכ חלש יחרזמו דורשא לש הבחרל ןיוצמ
 ־׳3!<5 לכב השמתשה רורשא .1-0 ,לאמשל וימימ
 ■יוע םירעש השולש לש הגיפסמ הלצינו הלש לז
 ווזפווע הכרע א׳ת ־.45 .תיצחמה לש הנורחאה
 :זסיסרגל יחרזמ היבגה המויסבש ,תידודשאה הב

 .2-0 ,המינפ םינקחש השולש ויב

 ;ןע ץמיסרגז ינשה יצחה שודיחמ תוינש 12
 ןוחנ בנג יחרזמ .ולש תיסאלק תצרפתמ רועב
 זוטפל קסניממ ןופייטה תא חלשו םיכר ןתיאל

 יי* ■ינוב לומ

 39154)ףוקשמה תא דיערהל קיפסה ץמיסרג
 ,ד ־59,ו תא גישה ןמיגדוח רימעש ינפל בורקמ

 :מ? םיצמאמה רובעכ !רורשאל עיגה אלסוו ול
 :יש השולש ץב רודכ חלש רקלט רפוע :א4

 דש ריג תא רוחאמ ריאשהו בבותסהש ,וינ׳גרותל
 .נ-ו גונא׳צ תא העטהש רתכ ׳מ וזי־מ טעבו

 וחכתשמ הימיכה :ץמיסרג ■
 גת םיקחשמה רחא היה הו" :ץמי&רג 'יגיס
 ירמ "ונמשנ רצה שרגמל רוגינכ .הנועה ילס
 דתודיהמה תא יוטיבל איבהל יל רשפאמ רתסאכ
 ?רמהו יחרוממו סיסקובאמ םירתכ הברה יתלביק
 רמה הנשנש הווקמ ינא .ןמזה לכ תרפתשמ ונינ

 ׳ ׳םויה ןאכ ונגצהש לגרודכה תא הנועה לכ קח
 )לבקנ לכ םרוק םיחמש ונחנא־ :יבעריג׳ א־.י
 גל הווקמ ינא .ותוא םירבאמ ונחנאש לכחו יול
 י ;הנועה ףוס רע תודוקנ רקויש הרכ

 ליימל חיה השק־׳ ;רצלז באז דורשא ןמאמ
 דפר .ךלוה אל רברש םימי שי .םויה םינקחשה
 הסיגקחסה לש ןוחטבכ עגפ הוו הער .רתיה ונלש
 • ־,יגל וחילצה אל תוטושפ תולועפ םגש רכ ךס

 לארשי לע ןוחצינב ןייטצהש דחניפ רשק

 יול לייא תאמ
 ־יפ תרחבנ רשק ,ןנימואוס םיק
 ¬עומ ,וראי תיניסה התנקהו דנלב
 יבכמ תא האכה הנועב קזחל דמ
 םינייטצמהמ היה ןנימואוס .א״ת
 ןוירטציאב לארשי דגנ קחשמב
 רעש שבכ ,(דנלניפל 1-3)ןג תמר
 •והקוטשב 3-2 רספהנ היובש דגנ
 החצינ לארשיש םויב 13.10.921 םל
 עצוה אוה הנורחאל .(תפרצ תא
 תתל םיכירצש ,א״ת יבכמ ישנאל

 .בורקה ןמזב רבכ ונכוסל הנושת
 ץולחכ רבעב קחיש ןנימואוס
 ,תיניפה הרוסאלפ !ורוט תצובקכ

 ¬בה אוה וראי ירמב הרבעש הנועב
 םג ותיא קחיש םש ,םירעש 4 עיק
 תוריהמב ןחינ אוה .ןנוטלא הקימ
 ¬הו תיתנגה הדובע השוע ,ההובג

 .ןימי רצב דחוימכ תיפקת
 ¬ונכתב ולחה אל ןיידע הצובקב
 ¬מל האבה הנוע יבגל םיפיקמ םינ
 ¬יצוה לומתא וקיתה תאצותש תור
 לש םישרפמהמ ריוא הברה הא
 א־׳ת יבכמ ישנא .א״ת יבכמ ישנא
 לש קוזיח לע בר ןמז רבכ סירברמ
 ליריס לש ומוקמב אוביש רז ןקחש
 הצובקה ןונעיר םג ןכתי .יקנאקמ
 ¬פמ ינקחש ברקב םייוניש רפסמב

 .דחיב הכורא הפוקת םיצרש יחת

 וגאו דמעומ וקנ׳צבס
 וע״ב לעופה תא

 !למנ לארשיב תוחנל דיתע היבילובב תופילא חקלש יסורה ןמאמה
 1 ללח וקר םע ,םייעובש ךשמל ש״ב תא ךירדהל דמעומו ,עובשה

1 

 יאקלז םייח תאמ
 הנושארה הצובקה תויהל היושע עבש״אכ לעופה
 ,יסורה ןמאינכ ־ובורמ .רז ןמאמ האבה הנועב קיסעתש
 ־ונכ תזנמחאה םייתנשכ ןמיאש ,43 ןב ,וקניצבס ילטיו
 ׳ראבילינ'ותצובק תא ,92־93 תנועב ,ריעצהו ׳היכיל
 ,עובשה ףוסב לארשיב תוחנל ריתע וקנ׳צבס .תופילאל
 םע דחי ,םייעובש ךשמל ש״כ תא ךירדהל דמעומו
 רשפאל וויק הדוגאה ישאר .ררח וקיו ,יחכונה ןמאמה
 ,תבורקת תבסב רבכ ש־ב תא ויררהל חרזאה ןמאמל
 ־זהש רדח םנמאמ לש תצרחנה ותודגנתהב ולקתנ רא
 ןמאמ ףאל ותא אל .הנועה ףוס רע" :תושרופמ עיד
 רעייש זא ,הצרי יסורה ןמאמה םא .לספסה לע תבשל

 .־:עיציב ,הלעמל

 אל הארמ הז ,חספ ןר ר־ויל ,רטפתמ וא רישפמ
 *מ הנועה תארקל הרוגאה יכלהמ תא ןנכתל עירפמ

 .הא

 ריחמה תעצה תובקעכ ,ורי־לע ףלשנ יסורה ־ןפשה־
 יכ דמ .דז ןיא .ץינוקכל היסא יינפב סרפש ההובגה
 "•שיב םלוא ,ץיכוקנל םע ןיינע רוגסל םיצור ויהש בכ
 יוסצ םידיגה ץב רודישהש הלוע ,ותיא ולהנתהש תעו
 ףלא 250 תוביבסב ,קתע םיכס וודעומה תפוקל תולעל

 לק וגיצרכ הצוענ הטמ ףירעתל תירקיעה הביסה
 ןמאמ דקפתל וריצל רשאכ ,ד׳גנמ רותכ שמשל ה צמא

 חחמשמ יתע :רנרה תועמשמ .אלל רכשב
 י1 *״ן ^סיהל םידיתע ץיכוקבלו חספ .םינינאל
 ׳ ■■רי 51 'קג זמאינה םג *חסנה םידמעולר תד

 :^חם6 לש ותעידיל האבוה תיסורה .ד-צפואה

 ■•^5 רווד״ .הבקסיס ביט
 וקנינבס רומא ותתיחנ םע

 ימב הליעפה ריתיש ןחבי וחודש ךלה

 1י^פמ1 יישק רקנל יתלוכי קרניחו
 ■' ■?^7 י.'יי?ל זחיאה ז׳באמל רשפאל ןיינועמ
 ■י־] מ,את לעיפה לומ קחשמב ,האכה תנשב
 ׳!•ימיו*^דחיקייםע דחי ,לספסה לע תנשל
 '*לנט•*!,. יס'לש םויב :דרת בגאו

 :7. 38׳י רלייסב .ןפלרס לאומש ,הינתנ ןמאל
 ץקס דרה לבקי ,ומלרפ לס יתינב םי

 7מזו!פ !1ינ^:וםלרפ "ישרחה ותצובקב השעמ
 ׳*4ל ■תרדוסס הרוצב ־חקיפה תא וקיול

 ■ וסזה עיגה .ריקסתה תא יל ועיצה אלש
 ■""העצהב יילא ונפי ןכ סא

 1"י יה^שדרי ר״תייב לע דערמ *
 נ3!נ לע המלשה קחשמב ןוחצינ רתאל

 .ןהכ •דוא לש רעשמ

 :אית יבנג 11111
 ןוילימ נ־2יב ווג

 םיינשכ הנועה לרג א״ת יבכמ לש ןוערמ
 ר״וי םושלש ןכדיע רכ ,ח״ש ןוילמ השולש דע
 הלהנהה ירבח תא ,ןמיילק ינור ,אדו ינכמ
 אוה םייפסכה תוח״ורה תא .ךרעש הסיסאנ
 חמצ לודגה ןיערגה .בורקה ןמזב םהל רוסמי
 תריכמ תכרעה :א :םימרוג המכמ האצותכ
 הריכמהמ ההובג התיה הנועה ינפל םיסיטרכה
 םינקחשה םע ומתחנש םיזוחה :ב .תישעמה
 •ןנש קזנהו רתוי רימנ תודוקנ רפסמ יבגל ויה
 התע דע הגילב הנועב םיגשיהה ללגב םר
 ;ג .הפוצמהמ הלעמל ח״ש ףלא 600יב םכתסמ
 ותולעו ביצקתכ ללכנ אל אוה .יקנאקמליריס

 .חי׳ש ןוילמ יצחכ איה

 המחינ הלופכה הגצההמ הלודגה הסנכהה
 ¬מ הלעמל ורכמנ .הצובקה ישנא חא תצקמכ
 .ח״ש ףלא 800־כ וסינכהש םיסיטרכ ףלא *7
 ־כמנ םיסיטרכש ללגב התיה ההובגה הסנכהה
 ר״תיב .סיטרכל ח״ש 45 לש הובג עצוממב ור

 .ח״ש ףלא 50 הקסיעירמ תלבקמ םילשורי
 ־יש םויב שגפנ ,ןמיילק ינור ,הצובקה ר״וי
 ותיא ורו ,לארה ינומ ,א־ח לעופה ר״זי םע ימ
 לש תופתושמ תוגצה םויקב תורשפאה לע
 ־נשה .דליסמולככ האבה הנועב תוצובקה תש
 -סיעה תוארכ תא בורקה ןמזב רבכ וקדב ם
 ־בו רחאמ םיימיספ יר א״ת יבכמב םלוא
 םידדצה ינש ,תפתושמ הגצה ?9 י 9
 ירכב המוצע םיסיטרכ תומכ רוכמל וכרט

 .יאדכ היהי רליפמולבל ג״רמ רבעמהש
 רודישב לומתא רבעוהו טעמכ קתשמה
 עובשה ףוסב הינפ התשענ .ה ז וולטג
 א״ת יככמ ישנאל תיללכה היזיוולטח י^
 הכרענש הינפכ םלוא םתמכסה תא ועי""
 תודגנתה העכוה תוצובקה רח ל וכ
 הנתינ רתוי רחואמ בלשב קר •ךרד שי

 .ירמ רחואמ רבכ היה וא לנא !המ
 יול לייא 1

 תעגה עא :ייל ליל
 םתא ,הלשממל
 תימואלל ווויגזי

 ,ןאש תיב לעופה זעמל םקויש יייבייי^
 הצובקה תא וססכיש םיפסכ סייגל לנ
 ןוילימ לע קר םויה דמוע הביצקת •
 תפוקל םרזוה לעוסבעכ ׳םיל^1 ^קה

 הבלב םוכסה תיצחמכ הצינו

 ־תמ רדחל יול סנכנ ,םושלש קתשמה ^
 עשילא ,ןמאמה לש יייי״י״^^נאן יול
 םירמוע םתא •םכתא קזחל ית" ■־"י ,ל

 תא דחאמה קנרה םתאו ה יומס י "יכ
 המ תא תושעל םיכלוה :ה?לדחימ״
 .הקיטילופב יתישע "ןאש ת בס י י אן
 רעו הלשממל רע עיגהל יתחלצה "ל
 סג זא ,הלשממה שאר ןגסו ץיח•
 ."תימואלל ןאש תיב תא א בהל ם
 םידרבא ןוקדג

 לאמשמ ןנימזאוס
 םאלג השמ לומ

 ישיבא ידע

 לקש ןוילימ 13 :איש־וטוט
 םירש ןויריס 12,600 וחרשגש התםר , 15 וחחינ אל שיא .אנה עובשב

 םוכס לע רומעי עובשה ףוסב וטוטב ןושארה סרפה
 ,שמא העבקנ וז הרבוע .ח״ש ןוילימ 13 ,וז הנשל איש
 לש שחנמ ףא אצמנ אל וטוטרופסה ידרשמבש רחאל
 ןוילימ 12,600 וחלשנש תורמל ,תונוכנ תואצות 15
 ,םימוגפה םיספטה לכ תא וטוטב וקרבי רקובה זסירוט

 הרבועה .15 לש רוט ףא אצמיי אלש יאדו טעמכ ךא
 ¬וחצינב ומייתסה ספוטב םיקחשמה 15 ןיבמ הנומשש
 תא הכפהש איה ,ירמל םיעיתפמ םהמ םירחא ,ץוח תונ

 .ח״ש ןוילימ 10 היה הנשה יכרימה סרפה .השקל רוטה

 בורק לש םוכס לומתא בצקוה הנשימ סרס לכל
 הכזי 14 ישחנמ 29־מ דחא לכש ךב ,ח״ש ןוילימל
 ¬ילשה םרפכ וקלחתי םיפתתשמ 508 .יתועמשמ סרפב
 יכ שמא ךירעה ,ינש קחצי ,וטוטרוססה ל׳כנמ •יש
 טלחוה שמא רבכו ,םירוט ןוילימ 25־כ וחלשי עובשה
 לע ףייז הירא םירומיהה תצעומ ר־וי םייקש הבישיב
 עובשבש ךכמ קופיס ועיבה וטוטב .תדחוימ תוכרעיה
 וחלשנ רבכ יעובש ברה טסוטה תסנכה לש ןושארה
 ןמסלרס ספלא י .חומ ףלא 170

 ,ץופ "ןה3 לייא ,ןוטיק ,דלסש ,רכנ !ןימימ :שתכמב חנש 30 ירחא (״א הגיל קר ,ןוכנ)תופילאו הילע םיגגוח
 לגילפ דוד :םוליצ יליווכו ינרוק ,םיבח ,םיענ ,ןהכ לארשי

 ג״ר לעמה תע שטול םינ״נועמ םיעיקשמ
 יחמש ימולש תאמ

 שוכרל תניינועמ ,ןד שוג רוזיאמ םיעיקשמ תצובק
 ־וקרבוא םרויל הרבעוה תישעמ העצה .ג־ר לעופה תא
 תא ועיבהש ,גיד ילעופ תצעומ ריכזמ ,רטג ינבלו ,ץיב
 הקסיעה שומימ תא הנתמ םיעיקשמה תצובק .םתמכסה
 םתנווככ .הצובקה לש םייחכונה תובוחה לכ תריגסב
 חווטב .תימואלל התולעהל הרטמב ,הצובקה תא קזחל
 הינחה שרגמ תא ךופהל םיעיקשמה םיננכתמ ךוראה
 ליבקמבו ,יעקרק תת הינח שרגמל שתכמל ךומסבש
 ־טש יפא ,םייתעבג ריעה שאר .ג״ר ןוידסציאב קחשל
 שרגמב הינב רתיה לכ איפקמ אוה יכ ,עירוה רלצנ
 ¬כמב האבה הנועב קחשל ךישמת ןג תמר יכו הינחה

 .שת
 תחא הנש ,תיצראה הגילל לומתא הרזח הצובקה
 ןג תמרב רוצע היה ץחל הברה .הנממ הרשנש רחאל
 ךישמיש םיונגסקוב יבא .לודגכ ץרפתה אוה לומתאו
 בשות ינאו ,1(־ה רוזחמב יתאב" :הצובקה תא ןמאל

 לבוי ."החלצה 93% לש ליגר יתלכ גשיה ונישעש
 העיגמ ג״רש םינש .הלודג הגוצת םויה ונתנ" :םיענ
 ¬דא ינור ר״ויה ."םייסנכמב השועו םיעירכמ םיקחשמל

 תא איבהל יתגאדו 5־ה רוזחמה הצובקל יתעגה" :יר
 ¬וצקמ להנמ ןכו הסקובו יסק תא ללוכש ,ןוכנה תווצה
 ,תיכה ינקתש תרזעבו שכר ינקחש השולש יתאבה .יע

 ."התלע הצובקה
 הצור ינא תולעל ונל עיגה" :יקצשרב יבא ןטפקה
 ועבשש ירחא ,םידהואל יתשבכש לוגה תא שידקהל
 החיה" :םיכח ןליא ־תומדוקה תונועב םירורמה לכ תא
 ¬לעה תיתצובקה המורתה .חאסכ הברה םע השק הנוע

 .דוגיל הצובקה תא הת
 המרכ איהש החיכוה ןג תמר לעופהי :רטלא הירא .
 םילוע ונייה אלש חוטב אל ינא .הגילה לעמ תחא

 ."תימואלל תיצראהמ הנועה
 הנימזהו 206 חרעסמב גוגחל הצובקה האצי ברענ

 ■ווייריע שאר תאו סבש ןועמש מ״הר דושמ ל״כנמ תא
 .רלצנטש.יפא,םייתעב1

 ד

 אצוי יניס
 הנולצרבו םויה
 יפכ ,םויה אצי ,יניס השמ ,אדו לעופה ר׳גנמ
 ־םמ תב תומלתשהל ,בירעמב תידעלב םסרופש

 עיבג תיטסילאגיפו ררפס תפולא לצא םימי יפ
 ¬עומב ההשי יניס .הנולצרכ ,תופולאל הפוריא
 םייקיו םינומיאב חכונ היהי ,ישיש םוי רע ויד
 ןהוי רמוע ושארב יעוצקמה חווצה םע תוחיש
 ¬וקמב ריבעי א״ת לעופהב םינומיאה תא .ףיורק

 .קרצ־ןהכ בקעי ,ורזוע ומ

 ןלצפייר ריאמ יי

 תנווכה לע תירטש רפוע ■
 ¬רל תורשפא םיררבמ יניס השמל םיברוקמ

 התעל ,תירטיש רפוע ,דול לעופה ץולח תשיכ
 תירסישכ הפצ יניס .ויבאל ונפ רככו ,האכה
 תירטיש ,בגא .הגיל קחשמב יצחו שרוחכ ינפל
 ¬עשה איש תא רבשו ולש 29*ה רעשה תא שבכ

 .תחא הנועכ 28 - רולק ןא׳ז ,ויבא לש םיר
 יזגבשא קיציא ■

 םיטבלתמ :ק״פכ - רכב י
 ־רפכ לעופהל רכב םיסנ ןיכ םוכיס ןיא ץירע
 ¬צרה יבכמ לע ןוחצנה רחאל .האבה הנועל אבס
 ¬חה אל דוע האמ טבלתמ ינא" חכב רמא היל

 ."םישק םימי ילע םירבועו יתטל
 ביצקתל רשאב הלהנהה תבושתל הפצמ רככ
 ¬דל בריס רכב .שכרל הצובקה תושרל דומעיש
 תבשב יכי׳ ,הדוהי ימ ןומיאל ותודמעומ לע רב

 /םדגנ קחשמ ונל שי הבורקה
 ןמסזגרוא ןתיא ■

 דנכ טנק גופסי יגעוז ■
 םלבל יבעוו םאשיה ןתנש תוריטסה יתש
 קחרוה ןללגכ רשאו ,ןועמש ןב ןר ,חיפ יבכמ
 10,00ס־מ הלעמל ינפיחה ןקחשל ולעי ,םושלש

 .הנועז)ףוס ■זע.היעשה םג ילואו - םילקש
 ¬יח לעופה לש תעמשמה ן^רעו םמחת םויה

 . ולליק םא סג11 .יפסכ ש1וע יבעוז לע ליטתו הפ
 הניא ולש חיגתנתתח ־ ינמואל עקר לע .ותוא
 ריכב רמא .,"רתויב רבצ סנק ול עיגמ .תקדצוק

 • ;הפיח לעופהכ

 ■ .יל&זךתמי■' ; ׳. י •7 י"
 הנמזחל הכחמ ןיידע וניבי:■

 י יהלש םינומיאה;םוי תא לצנת לארשי תרחבנ :
 / הודי לזיפמילואה:תרחבנה .רגנ קחשמל:עובשה., •

 ןימזהל• !וחממל* ןוגינכ.יזג־־ז ׳ז7-0ס ,ישילש;
 '.! אל ,לגסל ,ונימי,םייח ;א״ת לעו&ה רשק תא
 י ־ ;וזב ה&׳ווח .*יךורנב םןורבא תלתקנה להנמ..לביק ,;

 ,"םימייקה •םינקחשה לצ.תא ץמזהל!הארוה>אלא,'
 י אלו!העיגפמ.ם(ילחקש הנחוא ילא ללוכ. !לגסכ

 "ליו ןמזוי םזיהו ולתי •ותצפה חלש רימא לליכ
 י ! ■י! ׳, ..: •; •::״.םייואחמ ןומיאל ■וב .

 םקימע ץל ■':׳ןי •':■ו: ,׳. י" •;•■־׳

 71•׳ םז^ןניט ןולוחב יי י
 'י ׳ יגיצנ .ץכ י המינפ■ .ךרעיהל ,הרומא : עמש!); :י

 ::השיגפ ,הצובקה-תלהנהל ןולות םירירפצ ינקחש■:
 /עת י קנעמל םינקחשה תשקב ןודית הכלהמבש:

 תילע קנעמ םנו־.-הנידמה עיכג רמג.מחלי וויל •
 י קיסוס טלחויי ףא סיגויקה םימיב ירמגל ירשפא

 ילא׳ םושמב האבה הנועב ׳הצובקה תא :ןמאי.!דג י
 ^ןלגיסשיה׳לקיימ הילצרה.יבכמלכ1ועח ;ןמטוג
 ■ :םויח ־.יעיבר םר?! דע סינולוחל בישחל דומא..

 ,הסיווס ןמציא ,ליש יתעיצפ תרמוח ררבתת,
 ׳.'• . ..,,גא^סא קקעי סע תומיעב עגפנש ■ ן

 :־,.ין#יט.ך1דדיו'!• :יי■ ....:־ • ■'■'־׳;־־ /'■■׳■ל-
 , .יביצע־^גנמל הנזמוקרוט חמייג)תעמיר ■•. ־ י
 •׳•;רעמ•־;הם)בתה־,תיהקעג/וןילתמר המקשה

 ;■•םורתלי־לגצ־י•׳־ 'קרוטמ:;הלהנ״ה ־הטילחה ,םלש- ::
 ;תלאשהל יגויסגמ• ־•

 :שרגמב ןזנ1של^־^י5 .חסנכחה■ קמ>גיאנ.:)|:/, ;
 "־י1"־ ■ 0--יר;ר^>.המ:רבגו?4סי:?גכ?נ־ ׳־



 זומובסת
 תגלמשג

 רבכ .ביכא־לח לעופה רחוא תויהל השק
 שיש ילב ,הגילב המ םתס סג -רשק הזש םינש
 ־א־לת יכבמ דהוא תויהל רתוי דוע .רשק .יבדד
 לבא .יבררב לומתאש חסמ ,הנועה דחוימב ,ביב
 ,תויו&יענה־יא ,םיישקה לכ םע ,תאו םע דחי
 לבב יברדל הוולתמש המ לבו .דחפה ,הכונמה .
 רימת זא ,לומתאש חטבו םיליגרה הנשה תומי
 לצא ה!.הכב יכ ,תחנ לש סיעגד המה םג שי
 הא תוארל ־חרה תא ואצמי רבכ םה .םידהוא •:

 תאלטה.סוכמ ־יצח .
 הקותמ לומתא ירתיה .המוראה;סובה יצח זא י
 שממ אל םח םיגש שולש .לועיש רגנ פוריסב
 השבלהה ירדחב יגיס .דנוב קוידל המ םיניבמ''
 .דליפמולב ןוידטציאגש 4־1 4 םירעשל תחתמש■
 ,ד׳גנמה ,.ךקספה אלל דבוע אמש םינש.שולש■
 ¬יל עדוי אלו עמג ■אלו ,תורוקיבה לב חורמל
 רימתש ',תרמגנ יתלבה סיבררה׳חררימ םג .תוא
 ינ .ותוא הרבש אל איה םג ;ןוויכ ותואל .זוטגנ
 אוהו אובי םויש ,ר׳גנמה ,ערי אוה־ וביל רתסב
 חותפל זא ,וילגר־ ומב אל.םא *ףוס הזל השעי
 אוה ־ יחצנה 7 רפסמל ,הרטמ ול התיה ,וקה לע

 .םלועה ץצוסחישו ,הדוקנ םיבוחצהמ איצוי
 ,הטושפ המישמ הרואכל .הדוקנ קר תדוקנ
 ילבמ ,רבעב הב וחילצה רבכ תובר תוצובקש
 ימוח לכב םהיגקחש לורג חא רב םשל וסייגש

 ¬פצ קר ידה .תופוצר םינש שולש ר׳גנמיש ,םינ
 תואלמ תורוקג 3 הגישה ,לשמל ,ןולוח םיריר
 הררגש ילבמ ,ןוידטציא ותואב איח יבכמ לומ
 ¬ימ םיפלא המכ התירטהו ,שיא ףלא נ0 םשל
 ילכמ יאדוובו ,תבשה םוי לש ומוציעב םילשור
 ,רגנירפש םכלא לש לוהימ יתורישל השרדנש
 ■רפל הקשימ לש וליפא וא ,וילירמא עשוהי וא

 .בוטל רוכזה ןח
 ,דז ליכשנ)ותומבש ידוסי שיא ,יניס לבא
 ומכ ,לזמה לע רמס אל ,{תורדתסה שי ירת
 ,ןכאו .רובעל לחה ןושארה םויהמ .םיארירפצה
 םימודאה לש ןושארה יבדדחש םזיה דבזז ימ

 ¬תא ?0-4 הסובתב רמגנ תימואלב שדחה ןדיעב
 ,םידאהו ךלה ,רפתשהו ךלה קר בצמה ,לכה יר .
 וא רליסמולבב ,ץיקבו ףרוחב ,יבררל יבררמ
 ¬עב .וטוטיד עיבגכ וא הגילב ,עיבגב ,ןגדזסרב
 .הרשנ ףכית אל ׳תינכתה המקרג םילמנ תרט
 ,0-2 תצקו ,1-3 ךכ־רחאו ,0-3 קר לכ םדוק
 ,הדובעה חמלשויר ןויותאה יברדכו ,1-2 וליפאו
 ¬כש ,ללמואה בחאקולופ רדנסכלא לש ובג לע
 •אוהש עדי אלו ,85־ה הקרב ןוחצינ רעש שב
 לזאפב הרסחה הכיתחה ,תינכתב ןורחאה ־ןכרנה

 ־דוו ןורכיזה ידח .םוקמכ קוידב החנוהש ,םודאה !
 ¬ודאה לש תיווסומה םתחמש חא תעכ ורפוי יא ,
 ¬וג הז ,וגיבה םה .םועזה דספהה תובקיעב םימ

 .הפטה חא ומנ ארק אלש םנ
 ורמגנ אל ה!.ד יברדל תומודאה תונכהה לבא
 ושרדנ הנכה יקחשמ לש המלע היריס .וא רככ
 ־ותצינ השימח .ררסב לכהש םיחוטב תויהל ירב

 ן ימצעה ןוחטיבה תאלעהל ,םיפוצר הגיל חונ
 יבכמל בטיה ןנכותמ דספה דועו ,טאה קוויזמ
 תחת וספתי אל תאז לככ םירצונהש ידכ ,הפיח
 ירעש רחאל ואו ,תינוריעה תוורוטתהה ינפל

 .ןכומ היה תמאב לכה ,׳ץינוקרב לש אלפנה
 תוארוהה תא ואלימ ,דנתסס ,םינקתשה
 אל רחש בקעי וליפא .תופיצרב םינש שולש
 הסיה יבכמ תא תונבל לגיסש ארויגמ שקיב
 תוארל רשפא תעכ רמ יכ םא ,ויבש תוידוסיב
 תדהא .תכלוהו תטשפתמ יניס לש הלוכסאה חא .
 דירומש ,אריפש יביר תא ריבסהל רשפא ־ץא
 ליטהל ירכ קר הינשה הגילל הסימ לעופה תא
 רות התוא תונבל המישמה חא ןטשק רורד לע
 ,םיכייחמה לכלו .דוסיהמ שממ ,םינש שולש
 ¬בוס הפוקת חתוא םותבש ,ספמצלכ וארתו וכח י
 יבורב 0־0 וקיח ,למרכה ריע ימויאל ,םוזל חט •

 . .הלוגעו המלש הגיל תדוקנו יתרקויה
 יכ ,סט יצה אל ,א־׳ת ימע לש סטל וישכעו
 הלאג קרש ,השודג םירורמ סוכ תאלמ סוכ םא
 תוארל. .טעמ .דתזא !וקיתממ ,איה סנ הרמ ,תחא ..
 אל ,ספא ?יווכ םיחמש א״ת לעופה ידהוא תא
 ,ראותכ ס&צעג 'יכז וליאכאלא ,וחצינ וליאכ,
 לבא .{ייתמ םחנמ תמאב ידז ,הפיח יכבמ פשב.
 רמג תא־יקל אי# תיתימאה,המחמ ,ףכל ־העמ, ־:
 -יעוז יניס סע שנפךזל ןץר!סא ינא טש ,עיצמ

 :דומלל סהל חקל םינש.? .ןץרזמיא ותואב ויצ י
 •־ תזח ןוננשחר.יסל .חוקר ?0-כ ס־סוקית אדחהל ,

 דזתש המכק.תומל #כ הנש רוע.תמלל ח?י,!;
 י;״סש זכתי שלומכ זא :תוקר ונס ימעמ;קלו •

 .-ןאו שגפמה לע.רן1יץ ,קותומל האור ש שיאה•
 רבגגייפ עייע תא המחלמל חולסל ףידעיו .ןיכ;
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 -~יר-—! רבא 'םודא וא בוהצ רשאמ רופא רתוי הברה היה יביבאילת יברדה
 סיפוצר םידספה 7 ירחא :יתימאה חתרה םע ונממ האצי א״ת לעופה
 ךענמ איהש תודוקנה יתשו חרקה תא הרבש איה ,תינוריעה הביריל
 ₪עה יבבמ לש תופילאה רופיס תא םג הארנב ומייס ,לומתא הנממ

 —ר
 י■ ,יידע־־

 הל לייא חאמ
 ־ופהל םג - יברד יקחשמכ חוכמ הברה ךב לכ ירחא
 האצותב רכורמ אלש ןוכנ .ריזחהל רתומ א״ת לע
 ,ראופמ יאמב ! דעצמל הירחא תאצל רשפאש (0-0)
 לרוג עירכהל ,אדו לעופה שיא תויהלב ער המ לבא
 םידמ תשבולה תחא היהת אל הכוזהש עטקלו ,תופילא
 וא תינוריע הווחא רופיסכ ושפחת לא ומילוחכ־םיבוהצ
 תיתחפשמ הנרקש תעדוי א״ת יבכמ .יכיבא לח רובכ

 .רחא םוקמב אצמת איה
 רחאמ ,זוזה יבררב חצנל הכירצ התיה א־ת לעופה
 ¬מה ןכיה עדי וקחש לכ .הנכומ רתוי הברה האב איהו
 .תולפשה דוע אל .ודרי םלוכו ולע םלוכ .ולש תצבש
 קחשמה ינפל הרצעש הצובק ומכ העיגה א״ת יבכמ
 ןמרופ 'גרויג ומכ הרככ .סומע ןחלוש החתפו היקטסב

 וקינ ירחא ןולח ומכ הפוקש
 לס סע אצוי רבכ .דיה תותשרל חיר שוח םע ץולח

 ,ריפוא ןולא .׳חושו וביכר וריאשהש םימעטמהמ סומע
 יבכמ תנגה לש ןטבה תא החיתפב רככ ךתח ,לשמל
 וזיאכ טילחהש רע לבא ,רעשהמ םירטמ עיגהו ,א״ח
 ,תוקר המכ דוע ופלח .הקחרוה הנכסה ־ טועבל לגר
 רינ .ריואנ הרי ,רעשה לומ ישפוח ,וקרמ ןיטנטסנוקו
 ,קחשמכ א״ת ינכמ םגש 18־,ד הקרב קד ריכזה דגנילק

 .ריכזהל ונל םג יארכש תרוכזת התיה אל וז לבא
 םעפ .רחסל יממ ןיאש דאמ רהמ התליג לעופה
 אלו ,החיגנב רוביחה תא איטחהש וניכר הז היה תחא

 ,ץיוצמ בחור רמכ ןיכהש וכינר בוש הז ,דיה ןכמ רה
 .והילא רמות הינש תירישעכ רחיא ותוא

 רזעילא תירקמ הריפסה דאמ רהמ ,דלחה םיעיציב
 ,דרוקנוק סט הפיחב .דאמ רהמ רבע הזו ,שש דע דחאמ

 .אירמהל רפייפה בריס ןג תמרבו
 ¬המ םיקירו ,תורירב הברה ןיאש ןיבה טנרג םהרבא
 .יברר יקחשמל םש לעכ החמומ ,סקירר ילא תא לספס
 *ושאדה העיגנב רככו ,ץולחה לש ותסינכמ הדבע הקד

 וסןנה ,יגמו יבאל ץיוצמ טסיסא רדיס אוה ,דנ
 לק הנגה ןקחש סינכה הנורחאה הינשכ לכא
 .תשרל יררהמ רודכה תא טיסהו לגר איח

 ׳תומבמו ,90-יר הקרה רבעל סוטל לחה ןמזה
 למוס ירייא ןגפמ השוע הפיח תא המולחב .דת
 $ ץאמ םג ףרטצה זא .טיפקוקכ תופילא רתכ
 י ןז אוה םויסהמ תוקר הנומש .יתמחלמה ץמאמל

 -רצותה חגנ םקירר לכא ,הבחרל היבגה
 !וץוושמה תא סינכה אל טסזדפ היראש דע
 י.יפכץה ,שרגמה זכרמל עיבצהו םימעפ 3 ףשנ
 זומנמנח אל אית יבכמש ונימאה אלש שרגמב

 ומ זס־מ חוגנל לגוסמ ינמנ ירה הלדיג איהש
 א עחקל ,שמח תטיעבכ ,רמתב ידג וא ,רזב
 .ו םגו ,םייתסה לזמה יאלמש רכתסמ לכא

 י-־חל וישכע ליחתת א״ת יבכמ .ויהש המ אל רככ
 #׳ת לעופה לע ךומסל קיספתש חטבו היסינל

 .שדח ןריע לומתא

 "ד**י

 ׳''''■■י^ ■ ׳ , ,'•״1י

 ׳0 י*

 ״־'*,.• 1' ■ -
 • 1 -־ ־

 יול לייאו ןמסלרססכלא תאמ
 .םימודאל ומייתסנ וליאכ הלפא ת1נש שולש
 רכעל תת תוממורתהב וצר א״ת לעופה ינלגרורכ
 ¬יעה לע הרותב םיידי םהל ופסונ ,עיציכ סהירהוא
 ,ידמל םיקפואמ ,השבלהה ררחב וסנכתהשכו .רוד
 ,תיתימא החמש םהמ וענמש תוצמה,דה תא םירפזס
 וקית ווח ילואש ,םיריעצ םירעג ינש ךומסכ וצר
 וחרצו ,אנא לש ואריוה תטלקנ קר הגילב יברד
 ¬כת שוביש לש ףיכה .'תופילא ןיא" תושגרתהב

 .םיבוהצה תוינ
 לעופה ינקחש ןיכ ימיטפוא יכה ,דיתעל טבמב
 ,תרוסמה הכפהתה םויהמ׳ .רדמ יסוי רשקה היה
 החצינ אל יבכמ ןמז המכ םיבושיח חושעל וליחתיו
 ןזהנזיגב קחשמה תא רומגל ונלוכי .יברדב ונמוא
 ,רתיה .קחשמה ךרוא לכל םהמ םיבוט ונייה יכ ,0-4

 ."ינפה יצחכ הלודג הצמחה יל
 5־ל ונענה יב םיבזכואמ ונחנא" :יביבר םייח
 ונצמחהו ,יבכסמ דתזי הברה ,וזחא 90 לש םינצמ
 הרקש בוטה רברה לבא .זוכיר רסוח ללגב םתוא

 ."םיברדב םידספהה תא ונקספהש הז םויה וגל
 הווה ערנ םודאו יצחו 21 ,יקפבופוא לזב ןגמה
 חצנל זגל עיגמ היהי :יברדכ דספה יא הנושארל
 רא ילב ונראשנ תונורחאה תוקדה גס־בש חורמל
 *וס רתוי ונייה .תברועמ השגרה" :דדח יאור ■"רי
 חמש ינא .וגעקנה אל לזמ רסוח ללגב קרז ,םיב
 דושהו ,דרזע הברה הל .דתיה יכ ׳ובצייתה הנגההש

 ."תיטקאט הניחבמ ותע

 קחשמ הימ הז ונתניחבמ׳ וינימ .דשמ ר׳ננמיד
 רוע ונלצא שי יכ חיכוהשו ,זילא עיגהל ונפאשש
 תוקדה 90 ךרואל ונקחיש .תומדקתה לש *יגרדמ

 םיבצינה תא םילצנמ ונייה םאו ,ןונגיס ותואכ
 ונלש תויביאנהש חמש ינא .הנוש התיה האצותה
 םויסה חוקרבש רכב יוטיב יריל אב הזו ,המלענ

 ."רודכ םוש לע ורתיו אל םינקהש

 דאמ ימצו בצע !ינבמ ■
 ועמב רוגס היה א״ת יבכמ לק השבלהה רדח
 םיעגר ויה ,רתעה םידספה רבכ ויה ,תוכורא תוקר
 קר ילוא רוכז לומתא היהש ומכ בצע לבא ,םיכיבמ
 יבכרה םיעדוי א״ת יבכמכ .דקתשא ע• גגה רמגב

 .החמש תומב הנוב רככ הפיח
 ,סייחס-ד אל דוע קבאמהש רורכ' :טנדנ םהרבא
 ¬ירצ .דתיה אית יבכמ .םילודג םניא םייוכיסה לבא
 ביצי היהש דחא ןקתש ונל ןיא .םויה חצנל הכ

 םינקחשה ,ןוצר תניחבמ לבא ,הגועה לכ ךרואל
 ןושאר וקית לע ."סיוניפכמה חא תושעל ולדתשה
 וקית הנוק יריה רחא לכש בשוח ינא" :ינררב ולש

 ."תינוחצנ הנרה ךכ לכ ירחא
 ,ונל ףיסומ אל הזה וקיתה" :ןמיילק יתד דידיה
 לה םיינעה תתמש תפיקנ תודוקנ 15 דוע שי לכא
 ."וריספה אל םה םינש ג ירחא .תנבומ יד לעופה

 .ונב חותפו םהב יולת כודה וישכע :ינמנ יבא
 :רננילק ריב ."וקיתב םויה הקפתסה א״ת לעופה
 רדשי? .ד שיבה דוע שי .תיתאה רוזחמה רע םחלינ"
 ."ירמ סדקזמ גוגחל םירחאל עיצמ יתייה אל .םיק
 •8ו ונב יולת היה לכר םויה רע- :רהוז קיציא
 הקחיש א״ת לעופה .ונכ יאת אל ללכנ הז זישכע
 ינאש זאמ יכרד יקזזעסב הלע בזמ ימ קחשמה תא
 ונקחיש" :־•םורג ידג .'•דדיספיר אל הז ללגבו ,רכוז
 !ללה ג־עי ."ץיוצמ הקחיש לעופה ,דאמ שלח

 ."קחשמה תא ינל שבעל וחילצה םה יחלמ אי

 קישאקול ןיימד םלבהו וקאב בלסורי רעושה
 םג ויה .היליבס ריגו והב יבא תא םירצוע

 םה חזה יבדדב לבא ,לעופה לש הבחרב םיעוריא
 ישיבא ידע :םוליצ .טועימב ויה

 יל־!)} השמ

 יוו ןיא
 חומשל המ

 ידט רתוי הז ,םירעש ילב םגו ער קחשמ םג
 ¬התמ אוהו תוחובג חויסיצ ץלע ולתנש קחשמל
 ,זפזא לבב .לודגה יפיגא-לחה יבורח ךאזתב רד
 וספתש םיבוט.םינקחשכ רבודמ סא רורב אל
 ¬קתה חחסההש■ םיעודג םינקחשב וא ,ער םוי
 ץיר והז .םיקנעל םתוא חכפח הרוגשה תיתרוש
 ועקשוה ץמאמו ןוצר .רבדה ,םוקמ לכמ .רחא

 . .תלוכי .ססא טעמכ לבאי ,לומתא

 סא לשהא רודב חיה אר 1
 וספתש סיבש םינקחשב ־ט/דמ י

 םשחנסינקחשנ וא ,ער פוי ]
 תיתרושקתה קורפהתש ן

 םיקשל םתוא הכפה הרוגשה 1
 ¬קחש ינשב ץוענ האצותל ילנוסרפה התסמיד .

 יסג יב*ז ךיא לכתסהל ולגרתה א־ת יבכמב ,םינ
 רצנ םג ,תושעל המו■ ,םיקחשמ הרובע עירכמ ינ
 לעופ,ר3;קחשמ לכ זזו תא תושעל לוכי אל ינ
 .עצגמיוקאב רעושיד תא תזארל ולגרתה א״ת

 וקאב 0עסהו: ;תילפורטסטק האיגש ׳והשיתמ
 ״ '״:•,לאךשל.םיבוטה וימימ רחא תא ספת

 לומתא'הרבל .לעופהיב תורפתשהה 'תז^גמ
 ־ .המת עציכיהלש .ימדקה קלחה }הבושת הדוקנכ
 .הנגהה ינקחש תא ולקית וביבר1 יחיש !וקרמ

 ־^רוטיצ יתש ודצ ףכבו;,הלש יצחכ יביבמ לש
 חנגיהנ'׳ תואיגשל ומדנ י ןנגו קתנגחל ועייס םג

 ־',ולצלב אלשי סי^ר .םיבצמ ורצי ומיועטה .יכבמ
 םאו.תמייסמה הלזעסב זוכיר 'רסוח .ללגב םא

 ;אלייוכיברו יזריש ׳חי&דא^ םינקחשש :ללגב
 •.:•םחלשי השלחה :לג ובקיפממ׳ םינבאמ

 רקמ,קחשמ.וגראל חלמי ץא ץידעלעוסקל, ;.
 :םיימדק םימלכ םמ רדחו קישקול:.רוחאמ רד

 ׳םדמ תינקהש ןלוסהש
 לכא ;יבכמ■ תנגה'לע *ס^
 הוויה ;ןו?תיגבאה;:החלאחה
 הו;(יהגושארלי *־יתילטנמ
 לע,ופה־ הלקס אל ;סי1ש

 .חו^י-^רמ:

 ישיבא ידע :םוליצ
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 ימורדה זוחמה
 ,דלסד ד״תיב - /זליח־סחזל ■

 וירוח)
 חלזנד

 1 .ית״״5 יוקיל) *ייסח) * יא•*"{ 4'־•1ייר .יו ץיבוח־יו ■־י וייי
 .4 יניקלא ■י ״ייח״■״4 ־״ ז ״יפוצ 1׳.0 .ןרון.י ייד :טסש

 (**יי

 * ■׳יקעז״זגדצ
 •"254־״זע4י״5^י-.מ נ״י״׳,מע'״׳מ !ש?'"" ממגימ־ימ

 ןאקו היע־בר ;ןמ־חךסל תונדא
 י■סראמ לש תמ/עד שסח ירחא

 *יי*"■ *•#£5* "~'י ״^.יינעניינ:־"״

 ינא :ושיא
 ""י וזוח

 חפיצ

4 

 0־0
 הדדח יבכמ ־- םערפש ינבס ■

 םערפש תשילש תחת היהש מןמ קחשמ
 5 יינמ ,ייאתבנע ־5 יי״ח*^אק

 ,יי ,־־'לי״ ;• ״״3

 טאביס ליחוס •

 ״״ ,דמ/א־תעבג - ת׳ליעדתג״ ■
 0-0 0 0 3דג3 ץימחה יקסנירובט

 ■* יידז^מ?:-
 " י""4 זע״יי' ׳*״>״ ״״״״*ע
 די ינת לארשי ■

 גי־ר לעופה - םערפש יבכמ
 הירבט לעופה - הרדח יבכמ

 הירבט לעופה - למרכה תר ט
 היפסגע יבכמ - תרצנ־יחא

 הנומו!׳־ תירק - םחפ־לא־םוא
 תיליע־תרצנ - הייהנ רתב
 אביקע־ייא ־־ הגלואיתעבג
 הלופע יבכמ - הרמט יבכמ

 ק-נימ-ימלעיפה-ויליח-סיייל

 □לש־רפכ ־ הלמר רתב
 תג־תירק - ןח המקשה
 בקעי־ראב • הדיהי־רוא

 יכאלמ־ תירק יפי־יייעצ
 רד ימע־ תמי □חירי לעופה
 דרל לעופה - □יירעש יבכמ

 רנוא־תירק ש ב ר ת ב

 שיב ר״תיב - דול רעופה ■
 ,**הכ ייחא *״ ■י""^
 די0ימ׳מוייתיל דול "*י־ררקניטס נ6־ינ שבכש .תירטיש
 ?,ערנ יחאל ,י־י־ב התוושה 6- ה הקי ברי^א ל״ ה,עמ הטיעבו תפ
 וזמ יסחמ ןיחצמ רעש תא 1 1 ■ר פ 1; העיצפ יחאל רזחש

 ״>״/״>'•״״״;״״ ""?-ןב "׳41״־״
 וזזחזמש .ע ^6 סממ ובי ־ .ןזנצ״ן ,5 ןועמש ןב ;ל הנינח .ש ב
 וז0ינ15וומדא)6סלב ,6 ןיבג ות .י י)בצ ו לןלא 5 יגביא

 .6 סטיופסס ,6 ץיפ .(5 וחכוהו ץגירפ יכא ;ט0ש

 **קיניא■

 לס !תרצנאוביירגואוגנ.!
 , 1אביקע.או דלמילא

 !7 !הרדחו יננוא ןושמש .3

 ־נ תוגיל

 י9 (דול)תירטש רפוע .1
 '16 (דול)דוד־ןב םיסנ .2
 !5 (ופי)קקז ןומיס .3

 *1ן ב יי דעש יבכמ — ררימעיתסר ■

 גיי־ייד .נ5־ח הקדב .0 1י ■ילעה יי^,א ^3,^0':יעבק שלש

 !ימ^ירזש !5 לייגיבא .5 ימלשורי .5 ,טרי י ^ 6 םולש
 (יאתבשו 4 רייגלש .5 ייצ מ ל הסג חינפיאקנ ^ ^

 4 יחרזמ .4 .^ ״ _,בערש ,איחלאש :טסש ■-־-״״• ״ י^ידייחרזמד׳ד־יב 5 י*4 .4 )יקיייי ■י ^דיונ
 זיז"*■

 הרמט יבבס ־׳ אביקע־רוא ■
 הב עתעת יל״ייא^""1?5^קדב **1לי״ק" ״*״?
 !רשה לש תועש קבליס ןמ מ יג5.' כ־יחא הקד .1-1

2-2 
 ,הריכש תנגהב

 *-•^־^4^:^5452
 יי"׳" •יי " ״׳* י יד״־גג

 םיפוצ 100 .הבלמ דוד :טפש
 ילמ ןועמש ■

 . .ךידק;ד״מיב - חעמש״חירק ■
 האב השרש הירקה ג יב האמת" י"!?^1,^70 יפ
 -?־ר הקדב .ןיחצרה יעש תא שבכ וימי" יל בג .תרקי י :תממש-ק

 ייי ■י
 הרשע יבבס — ג״ר רעשת ■

 תחיתפ םעי (*3נ_ו_ייתיל

 םחנמ שיבלא י

1-4 

 . ראלמ-ב :1-2 לאימרכ כמ-ו־>

 .כ - הטוספ .ה :ו־ג היינתיו .ה

 ■יערת .ה:יברעמ לילג :2-0 ריצח
 - הייהנ יה ;י-1 עימס.כ .מ- אח
 .. זוערזמ־ינב :(ץצופ) סילו־ג ־ב

 .לנ ־ ןאנס־ונא :2-0 תילילגה־ת ג
 ארסינ .ה •־ ימולש .ה :0-8 הגעב
 ■1.1 ןיעיקפ .ה ־ סילייי ־ה :0-2

 ן 41 הירדנ .מ - שפרוח .ה
 חריר־ג .ה ־ הרמט־ינכ :ץרפמ

 ':2-0 ווסנמ-ו־נ ־ וימס .ה :נ־י
 ב ■4-2 ףיסייכ־ינכ ־ ויתחת ל לג

 ,ה - קמעה־לרגמ

 הרהנ ־ זחגמ׳יגב
 ;רקמ .ה ־ בכואכ

 ,3-2 יחיגאס ימ ־

 היווע־נ ■ה :1-0 הרינט־לאלזרוי

 .ה ת־ג-ה :1־2 רקרו־לא־רס־ג
 רועילא־תינ .ה ־יח■! הירסומיכ

 •י ,רנח־סררס .נ :1-1 הלהמריע
 •ר11יא רסז :ןייע .יץציפי סומסזמ

 הווסנלק ג1־צופ) הריט .ה הק
 הינתנ ןירסה :ח-2 ןורשה רוה .ב
 הבייט יגב :ג־־ו םעונ הייסררס
 ררילע הריט ינכ :2-1 הגוי ■כ -
 י !ןורחא רוזחמ1־.ןר :0-1 הינתנ

 .2 דוה• יממ ״יניא חיייק
 בסימע ־ ץכ םי

 '11 ןח/המקשה ־־״ סרשירפב ■
 !:ורינע רפוע :וסנכ תחינזל הנועה םלש־ימ לש יתיי ב ׳ ">זן ^ 3א
 7\ניענ65,51)יזע יבא .<3:ו םתור ־יינית ׳ ״
 ;דוזוממז־ס 11 ^7)ירבסלא ביני המקשהל (88)ןגיהא ות א ^

 יומחי ;5 ריישלא .5 איחי ;* •יי?14 ־* 'י7י,ע 5ליבעיש גלאחפ)

 ^לא^נבי^^מ
 םחנמ .(5 ןהל ״ 4 ףיס ן^נ^:ח<״נ :ט0ש

 הזוזג לע םתח:יכ ;לירוכתא.רשיא טילוזז דח ־■׳
 ולצאל דג} ,רחמ ■קתשמה .ןאלימכ תחא הנועל *־
 הנועה ,שבכ ז1ך:,זוירויפמסכ ולש ךורווו61 היהי;;

 .י• •״ ־'׳.■־ ׳יי ^גידעש 11••;
 חנש יל התיח" ;םיבתגל לומתא רמא םילוח

 • ־שפאה .יל ;חתיל ־ הג*'האלפנ האקחסרה ,תידחנ:'
 .הירורסמסב תדחוימה הריוואה תא ךירעהל תור,־

 . ,יכילל הבו־ש הראשנ איה יכ ,ןאלימל רמח ינא■.
 ־ססה לע .שלייתהל״ששוח אלי טילוח ."הבהא וז• .;
 םהש רעשמ ינא ,יתוא ומיתחה םה םא" ;לס י

 ■'•■־. .־יתוא ףתשל םיצור •:
 וקיתב הצנ׳צאיפו המראפ■ ומייס ישיש־סמנ.
 רמג ללגכ ןושאר םוימ םרקוה קחשמה ■0-0 .
 ¬יבר םויב לנסראל המראפ ןיב תוקיזחמה ןיבג..
 רשאכ ,םויה םייקתי הגילב ןורתאה רוזחמה ־'ע
 ־קהו ,הנושארה הגילל תודרוי ■יתש רוע ועבקיי .

 ,א־םואב ופתתשיש תוצונ:־.
 ,הלוצינ ונא׳צול ,תיקלטיאה הגילה אישנ ;
 לחה ןוחצינל תורוקב 3 לש רוקינ תטיש עיצמ ■־ :ן
 ירחא קר רשואת הטלחהה .הבורקה הנועהמ;.;
 תפסונ הכיפהמ .תוצובקה לכ יאישנ לש זזעכצה ' ,
 תטיש תגהנה היהת ,האבה הנועהמ הילטיאב
 ־בתש הצוכק - יקלטיאה עיבגכ ׳ריהמה תוומה־ •

 .חצנת הכראהב הנושאר שונ

 סיראפ ,רבנע םולש תאמ
 ושעו 0-4 טנאנ תא ישיש םויב ותצינ וינב לטו ןאק
 *בה הנשכ א״פוא עיבגב תופתתשה תארקל לחג רעצ

 179)ה׳זאבוסו (36)וקימ ,(44 ,לדנפ 30)וירפ קנרפ .הא
 *אקל רייא רודכ ןינב חלש 36״ה הקרב .ןאקל ועיקבה
 ץרפ 79־ה הקרב .ינשה רעשה תא וקימל ןיכהש יופ
 תא העטיהש ,ה׳ואבוס תא הבחרכ אצמו לאמשמ וינב
 רצלו ,ינוניב ןינכ היה לבה־רסב .המינפ טעבו ינינמ
 *םיקא׳ל׳ה .הנגהב תואיגש רפסמ עציב םיפי םיכלהמ

 ^ .6 ןויצה תא ול קינעה

 סיראפ םע וגגח סנארפ־הד קראפב םיפוצ ףלא 30
 תופוצר תויופילא שמח ירחא הנושאר תופילא ומר חס

 תא 72־ה הקרב שבכ יאליזרבה ורראקיר .ייסראמ לש
 .זולוט לע 0-1 ןוחצינה רעש

 - רכאה־הל :2-2 ייסראמ ־ רוקוא :תואצותה רתי
 ןייטא ׳טס - סנל :3-2 היילסנומ - ה׳זנא ;0-1 וקנומ

 - ץמ :0-0 וררוב ־ גיטרמ :0-0 ליל - וויל :י־ג
 .0-0 ץק - ישוס :1-2 גרובסרטש

 ־1ם .1 :(םויסל םירוזחמ ינש ,36 רוזחמ) תרמצה
 .5:43 רוקוא .4 ;44 ודרוב .3:48 ייסראמ .2:65 ןמר׳ז
 תוגיצנ עברא תחלוש תפרצ .41 ןאק ■6 !43 טנאנ
 תוכזל יוכיס ןיידע סנאנו ייסראמלשכ ,איפוא עיבגל

 ןושארה ורעס תא שבכ ייצאליקס הרוטבלס י.ןםי ■
 ,ותצובק ןוחצינב רעש רוע לשיבו תינפיה הגילב
 ,ידרוו יקסוואק ,תאצויה הפולאה לע ,הטאוויא וליבו ג
 - הקסוא הבמג :0-2 סרנומיאד רר - רטיינוי ף׳ג .0-2
 םא וזימיש .טוסאטורפל דמצ) 0-3 8־םופמרג היוגאנ
 ,תופיצרב יעישת ןוחצינ ירחא ךילוהל הכישממ סולפ

 .הקוצאריה לע 0-1

 לאידנומב םדקומה בלשה יקחשממ השימחל קר ■
 *1גרא לש היקחשמ ינש - םיסיטרכה לכ הכ רע ורכמנ
 דנלוה לומ היגלב ,(הירגינו ןווי דגנ)ןוטסובב הניט
 ¬ברונו רייא דגנ ,הילטיא לש היקחשמ ינשו ,ודנלרואב

 .קרוי־וינב ,היג

 ;יכח ,ג יווארצנ
 י .4 ארזע ^
 .ריהילא■

 94 ת1\ה ייר1א - תגיתירק*
 |.י!1יא עיקבה ןטיב א יסו• חיצ־יאי •יי'־5־ח תיו'^.^רב ן״>ציו?י

 דע1פה :די־חונ
 תנזמתוו צ־רשאר
 תופילאה

 !!ליטיו :ח!.ק

1 

 סיהיצ .רן<

 *רפ :1
 עאר .ה :4->י

 י־"""";!? אנ״-יייי ■ה

 0-2 הלופע .כ ־- הנייר .ה :לאערזי

 הימחנמ .מ ־ !אעייס •מ;יי״טי

 גןהכ1 4 ^קיסמ ־4 *בלא *

 יחמש ימולשו

 ר - םענקי •ה :יינכט) 2-0
 ־תיב .מ -המק.כ ■ה ;2־7 ילכיסט
 ■2-3 רהשר *ה - רםמ.כ :2-1 יאש
 ■יח .2-4 היבעכ ■ה - הריט .ימע

 ר - הרמט ףירש־לאיתלח .הס
 ;מ - הסילח .ה :5-2 םייירפ

 ■יס .זנ ־ ןנאס־הונ ;3-3 קילא^-ק

 !ןורחא רווחינאביבא ■גיכי־י;־
 ־וצ :1-1 יול תבכר -םילס תרט
 .. ן ך^ייר .ה ־ םיסכורוטרוא םיפ

 :׳,:,וינושנא -י ־ םילס תיייק
 ;יבו ן-2 ןגר תיב " ירויפיטנור
 "ן3! רגל ינבאב הגיללו ;"

 רוזח מ ):יבלמ ■יירענ אליית
 -גכי .ב •• ךי־יקע תיירקיןורחא

 ';"_א צ־־לשאי ■ב ־

 .ב :י-י ־יט־ ־ "8""

 1ן.ו שי־ידיעע - בקעי־ראב יי
 [יגיחהוועיח 49־ה הקדב 0 1 .ימיל 45־לי ה:ייב״''י.ב?1י״י.זג,ול!-ל
 ׳ ןוחצינה רעצ• תא 66־ה הקרב חגג ףילחסי רינ י ^1 נ י > ב

 *יי•* טינור) 5 רקרדגיב .5 לאינד 5 □ולד■ 6 ־יליגב , ח ב .בקע ב
 ־1 .4 הטובח ת ,5 ןוסח נ .4 ןדב .5 תיר0<י 1ה* ובח
 !,יינוא!ןועוניס■ ןב) 5 יקסבילטק .5 ץרכ .7 קאיד •ל ייל •5 י' ל.כי״״מ

 .6 ידמ .4 קקז .5 לאשו• .ס׳נ גו 4 ליייטנ ןב .6 לע* ״
 ייזמאהירא■ םיביצ 150 הווקנלא בס .ספש

 תרגסמכ .ןורחאה הארנה לבכו ,ישילשה קחשמה

 "'",יי;י־'ני^;7^^"
 יכמ תא חראת .0-2 יבכ האבומש,ץל״אי^
 ־וה םינושארה םיקחשמב םידספהה גשש יצ
 ¬לאב לעופה .ימצעה ווחטינה תא סאל "סמל
 םלואכ תופילאב הייכזה תא הרבעו׳הנמ"■ ,■
 תאז תושעל תונמדזה ףוס־ףוס הל ההת ברעיו^

 יאמש השמ ■

 בכמ
 .תיבב

 תצובק "וילרמסואה רגרננצאר דגאלור .הילטיא ,הלומיאב וניראמ ןס לש ירפ־דנארגב הידגרט
 ידירשמ וצלחל בר ןמז חקל ץוליחה חווצל .םויה חיהיש ץווימל ןחבמה יבוביסב גרהנ הרופ־קטמיס
 תוחפ אל לולסמה לע ובפהתה םדוק םוי .ךכ־רחא העשמ תוחפ רטפנ ךא ,קוסמב הגומ אוה ,תינוכמה
 דורעל ןוכנל ואצמ אל םינגראמה לבא ,ול׳צירב סנבור יאליזרבל השק הנואת ללוכ ,םיגהנ העבראמ
 ?ןשיחמ לוסב היהי ,ונר־סמאיליווב ,הגס ןוטרייא ,יאליחבהשכ ,םויח קגזוי ץודימה .םהשלכ םייוניש
 י שה קורימה לכה־ךסב היה הז רגדבגצארל .ןוטנב־דרופב רכמוש לקיימ הנושארה הרושב ודיצלו
 יפ ייא ■םוליצ .ז־הלומרופה תודלותב 22־ה גורהה אוהו וייחב

 1־ג םחחי רעשה — ,בארמ־תירק ■
 יגנטזיריפ .(75)ףאייק םולשו .162 53)דסצ ןיטע ם״ח ^כ^ליניחירקל

 □!■גב ונגמ סבוב וצענ ררודסנמ
 תויונכוסהו ץיבולדנמ רימא תאמ

 -שה תא םושלש םייס

 רוזחמה רחאל)

 ר 1 ערר .ע :2-3 ומח .ה - םחורי •י •״ י 3_0 .למרכה־תר

 דנ • ־ד ימינ׳"*"•""י ־סל^" "םעיפש יאחיתאלא
 •צ־א וב ";יי ■ י־1 ה ״ -----

 יומגרקלומב) 5 חומסס .5 ץ־!פ ,0 סאייפא .5 וניבי* ■*'יי״ :זג.חיי'
 6 ןויחוא ,5 חילמלא .5 יאלויא 5 •״1לה 6 ץא״י ויי ■־

 □יביצ 15:׳ יגי ןטלגס .טפש

 אתאסימרע 3
 סודב לו גס 6

 דירצנ ימ לע1פה 7
 עימס־יסכ ־סה

 ריפצ ינה^

 ■א םויו
 ןן6־ה דיזחמזד דחאל)

 "•׳"י יבכמ ■_1

 דוהי יפיו_■2
 רוזא לעופה ^5
 ז?■ המר ־3ה 4

 0־93 היילע •5
6 

8. 

42-35 

 ב סורד
 ןי^-ה ייזח״ה^חאל)_,

 .ו,־~־ח77~״,י?ץי,־> —

 ז1' 31-51 __י:יע.^7-ב
 ז;'־■"־־זי" ___וע£חרשבמ נ

 .,־5:3־4 י הווס^דלעמה..;4
 4 ־־79ד9־_ז^יא״ויד׳._.1
 ^־•־ךזמ חיימדש '3״—*
 ץ*־־ ^'41 תסיחד יגלפ\י
 ^"־7:714 ש״ש-מיב ץחמ—?
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 ינוריע - הנייעינ ׳םה :ימ !יסצ
 יעה - ץנבס״ינכ ;1־2 אתא־תירק
 •ייעצ - רונח־־נ יכר ;0־0 .דנאיע
 ־בינ - תיצג־יננ יסה :1-4 ףחנ
 4פה ־* לאימרכ 'םיד ;2-0 הירבט

 .כ.ס ־־ ונע״ינב 'סה ;1־1 הידובר
 - םודכ לרינר יפר ;1-2 תילעמ
 - עיפס־רסכ :1-0 אנק״י&כ רכ
 .א.ד יכס :יכ ןימ ■0־2 תפג ־״
 *לח ־מ :2-2 לינאכ מ ־ למרכ
 רנק־דפכ יפה :1־5 עיסי יסה - 1!ח
 לאילמג יפה :2-4 סזלס^ינ '3ם -
 םזופ.א.א ־כ3:0-5 ערק־רפכ פר - ___
 זורעדע ׳םה :1-1 .דנוי־רפכ ד׳חינ צ

 גנא׳צ לקיימ :(רמג עבר)רלור ףלא 300 ,הטנלטא ■
 - (2)ןיסרמ רוט :3-6 ,ו-6 םורטסגרב ןאיטסירכ ־ (1)
 ־ (5)ןוטגנישוו יאווילאמ ;6-7,3-6 ררנאליו םטאמ ---- ר״רוסנ ןו״|||וו, ,.

 .5-7,4-6 (3)יסאגא הרדנא רמגה עברב ריססהש רחא. ״ ל ך_% ן6.^.ן*,ו^םהיבא ,7 יאלוזא ״ ״בלמו 0 לאקיח• .* ו״״■יי*״;״

 תפרצב שפשו רכבל ףסכ תילדמ ■ 1י״ם ' ״״8 8',1״־״ ׳י ״־"1״"״ י4 ם""־'נ י"נ' י—״
 שמש זראו רכב יש ,םייפמילואה תוישרפמה יטייש רבושב 4-6 ליבוה ־ןארב .(6) 6-7 .(4) 7 > ןןזן״מ■
 וחתפ ,470־ה םגרמ תוריסב םיגילפמה ,םי־תכ יבכממ ,תופוצר תודוקנ 4־ב ירכז סומע לכא ■> ןלעהש 2
 ־ילרמכ וכזשכ ,ץוצמ גשיה םע תימואלניבה הנשה תא .רינרוט רמג עברל הנועה הנושא ^ סוטע ..{י״מ״ק■
 הכרענש םייפמילואה םימגרה עובש תופילאב ףסכ תי ■יש ,גוריד תודוקנ 71 םע תורחת■ לא ןתוא ומר> ־■^
 .תונידמ 27־מ תוריס 82 תופתתשהב ,תפרצ ,רייהב .רלור 11,700־ו ,םינושארה 5״ 1 נ .;.

 ייררנא - ״) ויטש לאכימ היתמו
 רנרב - 15) הררוק רטפ ;0-6 רכאכרק %

 ¬תתשה לע רתוול 8^"""■^3ן^^ויו־בו"11/'^
 ■אל ,(ילור ףלא 25 ימ״״״ ,נ״ עגפניי[ ;ן| ־ ■חזהו!״# !ג.2 ,.״ ^
 ריטפה וב ,הפייטב ר גר טה ר . ^ ןןינימפ? 1! ״םוזשירסכ יפד ■ג 2 רזוא ■סר
 ק״שי ,ר לייא .יי־" לי״י .*יל*,״״״4 יכנס

 __ ל,חעה עלס דפיע ■ .1 ימינ ;0-0 ח״פ ר״חיב - לא
 בבסב םרטסאמה מ״י״לל%ל,םיניירקה. 1 יהוימ;1.זהג , _

 .רב םעונ תא רמגה י""" 800 ,רירינ ■ ;ן י5.0 םי-חב דמ - תיל
 ¬י""" ־ י" י״׳י"סאמית ■1־6,!־׳ " 1* ^4 5 י״ל מ^נ־״־י (3)הרגורב יגרס ־■(רמג צח1 י״י.י ,־ץצרקסכלזז - \1 יוו!* ןי^ _ ..ל5 א .

 ד1 ?יי• וזמלא־תמר ;0-1 שמש
 2ה ׳9•י ־ תליא יפה :1-3

 *ילחנ ׳סה - םי־תנ ר״תיב ;0־1
 וירסה־חמר *םה :1-1 הדוהי

 *י ןמ ז םיקפוא יפה :1-0 19
 י^ו סה!- תובוחר 'במ :0-1

 ־ הדוהי־רוא ;2־2
 ע י׳חיב - חרזםהדיביש
 71"אלאינדויצדא־ןב דהי■

 חווצ ומב קוידכ ,חורוקנ 14 גורידב ולביק שמשו רכב
 .בוט רתוי רחא טויש תוכוב בהזכ הכזש יקלטיא

 םוקמב ומייס א״ת לעופהמ לטנש רינו ןר םיחאה
 םוקמב ומייס ,טנקירבפ תנעו ימדק ינש תונבהו 31־ה

 .םישנ יתווצ 46 ךותמ 23־ה
 יתליאה שלוגה עיתפה לארטסימ גוסמ םינשלגכ
 .םישלוג 82 ןיכמ ישימחה םוקמכ םייסש (15)ומח יעור
 םוקמב המייס ,א׳ת לעופהמ ןייה לכימ ,לארשי תפולא
 ¬המ ןוסנבל רימא שלוגה .ןמדירפ לג ומכ קוידב ,7־ה
 48)םימוחינה תיבב ןושארה םוקמכ הכו א״ת לעופ
 ללה ןגת ■ .(יללכב

 רוחש ,הינתנ יבכממ 20 ןב ,ןלוג ריפכ :הקיטלתא

 לכ תא לומתא עיתפה ,תכשוממ העיצפ רחאל רחתל
 תורחתב רסמ 200 תצירב םיריכבה םילארשיה םינצאה
 21.55 ,האנ ישיא אישב חצינ ןלוג .תיתרוגא־ןיבה
 ¬טיש וורת ,ןמייש יחימע ,(22.12)זפ ידע ינפל ,תוינש
 תב הקיראונ הרע .זוליא יתיא ,ימואלה ןאישהו קור

 תינאישה לע הבוגל הציפקב ןוחצינב העיתפה 16־ה
 תורחת .ימ 1.76 ,ישיא איש העבקשכ ,ןמדמ הלימרול
 ישיא איש ,קחרמל הציפקב ירייט יבאל םג התיה הבוט

 .םוחנ לגור ,ןאישהמ תוחפ מ״0 קרו רטמ 7.35 לש
 3:52.84 ,׳מ 1,500־כ ןושאר היה ,ןבומכ ,רמרק בר
 לא רבע רהזנו ,3:54.54 ,ןמכוט ןורוא ינפל ,תוקר
 הקירזב ןינורבא רוגיא לע רבג קושאקול ייגרפ .דאוו׳ג

 ץר בוראזאב ייסכלא .59.24 תמועל 59.68 ,סוקסיד
 ¬אב ת־שבמה ,ירקנל הנרע .ינש 51*73*3 תוכושמ 400

 1,500־ב ןאמילאס ההור תא תויאמ 17־ב המירקה .זר
 ינש 26.01 ,םישנ *מ 200־ב קתרמ ברק .ר 4:25.60 ;מ
 וקצרגוד הגלוא .ררומ תנעל 26.03 ,יקצרמ תילגל
 ¬סידב החצינ רורד לעיו 'ר 1:04.2־כ תוכושמ 400 הצר
 ןמסלדם סבלא ■ י׳מ 39.08 .סוק
 ¬ילאל רחמ ואציי לארשי לש ריכבה לגסה ינלוקשמ ■
 ¬חבנה .היכ׳צ ,בלוקוסב ךרעיתש םירגובל הפוריא תופ
 א״סאמ קיניילוא ידאנגו ירוי םיחאה תא תללוכ תר
 בוסינר ירדנא תאו א״ת לעופהמ בוטנידח ןבואר ,א״ת
 ללה ןנור ■ .א״ת א״סאמ

 תויונחב חלוק-הקוק תחפשממ םיקובקב 6 חנק
 *זדזד יזמ אל91וו17

 .חגילח יבכוכ לש םיפלק תפטעמ לבקו

 וחמ 1 ונייח■ סידורבח
 ןתוי־וינב ןמושל סמ

 ־ועב וקחשי םא רחמ וטילחי לולב יבזקו ילא
 קחשל וטילחי םא .ץראב יא הללכמכ האבה חנ
 •םב ילאו ,םנו׳ג .ססב תאז השעי יבוק .ב״הראב
 היעב שי סנו׳ג .טמלש ררר־יכ ,הרסספוה תללכ
 עובשה ףוס ינותיעב .תוגלמ םהינשל תתל
 ■לכמל םחוסרטצה לע רבכ םסרופ .קיוי־וינב
 הבושת םיינשה ונחי רחמ קר השעמל ךא יתול

 ,ץראל ובושי םייתרחמו םהיגמאמל תיפוס
 .קחשל ילא רומא הב ,הדטססוה תללכמ
 רווקס ןוסירמב תקחשמו דנלייא״ננולב תאצמנ
 םידימלת םיפלא תרשע הנומ ׳גלוקה .ןרראג
 ףרטצי סנו׳ג .טסל .םידוהי סה ם זוחא 40־כו
 ¬יתה ינקחשמ רחא ,זפול הפיליפ האבה הנועב
 לגס יגוז■ .ביהראבסיכוסה ןוכ

 דגו קנע חעיבח עויגח הירהו ■
 טוב חיקו ־רט סמיייג

 םימיב שיגהל תנווכתמ הירהנ הבגר לעופה
 רבנ קנע תעיבת ,תוררובל רסומל םיבורקה
 םוכס .הזוח תרפה ץגכ ,סנב ׳תיקו ירט סמיי׳ג
 לעשכ ,רלוד ףלא האממ הלעמל היהי העיבתה

 .םיבורקה םימיב טלחוי קייורמה םוכסה
 םיירקיע םימשא םיינשב האור הירהנ תלהבה
 •ובקה תאצמנ היתובקעב ,הינשה הגילל הריריב

 ־וור ילא ,הצובקה ר״וי .לגר תטישפ ינפב הצ
 לש תוגשינו תורזוחה תעמשמה תורפהל• :טומ
 הצובקהש רככ לודג קלח היה ,'תיקו סמיי׳ג
 ףס לא ונתוא האיבהש הדירי ,׳ב תימואלל הררי
 בגר םעונ■ ."לגר תטישפ

 א״ת יבכמ לש טסיפרתויזיפה ,ןטסוח ןתנוי ■
 לע הצובקל עידוה ,תונורחאה םיבשח שולשכ
 ןמפוה ,תיחכונה הנועה םותב ותרובע תקספה
 •רתויזיפל האפדימב ותדובעב דקמתהל ןווכתמ
 ־לו ש״המרב סינטה זכרמב טרופס תאופרו היפ
 תויהל ךישמי אוה ,תאז םע *ידומילב ־רישמה
 עלס ןדע ■ .לארשי תרחבנ טסיפרתויזיפ
 מ־׳ומב אצמנ ,ש״זומר .סיא וכר ,דוטנק איג ■

 .תליא לעופה םע םרקחמ

 רוגסל םימייאמ הפיח ילעופ תצעומ ישאר ■
 ,תימואלה העלל התלעש לסרודכה תצובק תא
 ■סהה ריכזמ לש םיפסכ תלבקל תוחטבהש ןוויכ
 ףגא ר׳רי .ומייוק אל .דלסרבה םייח ,תוררח
 הפירח האחמ עיבה הפיח ילעופ.תצעומכ לעופה

 • .דלפרבה ינפכ הזי ןיינעב
 ,ינקחש שפחל אנזזכ •ינר ךישממ ,תאז תורמל

 ובצקוה• הז ךרוצלו מ.אבה הגוע םילארשי קוזיח י
 'םידמעומ יוואניימעו ץסיל ןח ירלוד ףלא 300
 .ידז דמעומ■ אוה םמאילווו סיניו םיזכר תויהל :

 יללה ןתנו* ייו . י .םכוס אל ןידע רכד םוש-לבא

 ךישמי ,הפיח דכמ;ומטפ• ;ינולא לאנתנ ■י
 -מי אלש ימ !וואבה הנועב ?ןצזכקה תא,לעפתל
 ׳5ש ,ץש״־וב ימר־,ןמאמה אוה תפטונ הנוע .ריש■ ,
 -צומ חייק 'יבכמ תא האבה הגועב,,ןמאי הארנ

 יללה ןתנוי■ •י ■י ל•''■:. .׳־׳•!'• ־י 7 '*ץ?,
 ויןוטואךסבהחציוהו11"*

 .(הרדיםב1-1) 98-84 חטוי-־ וינוטנאףס ־
 ■ ■יצ הטוי ןושארה עברה ירחא -תרקשמ האצותה .

 ■ל 25 'ויב ועבק םישרפקכ סראפסה טע.הקקח .
 יבשוי ■יגורתא וסנכנ יעיברה עכלה עצמאבו ,30^

 7 י יי י . .יחנסש קחשמל לספסה
 'לנאג.'ומרור םינדש רתויו •יתוי ענכושמ ינא ■ ; ..־

 ; ידסומהיגוס והמ.ערוי אל ׳ינא ".ת^יצרחיעבמ. :;
 ןיפמ אל,ינאו) םיזא״גל השעס הם ךא

 . עמישיייחכ .ללותשהל׳'ול ונתב.יםיטםושה;רצד, ■
 תא^;סר5מי?׳צ םנתב הגיה אוה יעובשח תובד,•
 ¬אל תא יירוה םעמכ ןתשמחמ וקרו םרבמיי צ /
 עלק .וירפיגה ^י2;םע .םייסו ןולאמ:לראק לש.וש ; .
 ^•17)ןוטקוטס.היגל דיב םימה ףצנבלו ,(25 -

 *לו^חו־ה־•^•־ <נ ויחש9 •?• ׳■•: ׳טי״.־־׳£•*
 :סיד/לויטואח לס^י

 ;..רלנ 12ילז1<דנ2:?ש^:

;1 
 ( !־



 תיעיבר רבב הבייט 1
 ,םושלש םתסה ןמ תחג הוור ,הבייט לעופה ומאמ ,גניסמ רשא
 .םינחבמל ליבומה ,יעיברה םוקמה לע וטלתשה הבייט־ינכ רשאכ
 ־תונוחצנ (1)תששמ דחאב תאו ושע םה .ףואג״ב ץוח־ןוחצב ירחא

 .רוזחמה תא ונייצש ,ץוחה
 ואש־תיכ :םיקתרמ םיבצמ ורצי 90־ה־הקדה־לש םידעש ינש
 דגנ ,םויסה תקדב הוושמ־רעש עיקבהל יכדרמ ינוט תא החלש

 הרלונ" ,ינשה בוביסה תליבומ ,תיאלנ־יתלבה הרדח וליאו םי־תב
 ־רמ רור םלבה ירי־לע םויסה תוינשב ןוחצנ רעש ירחא ,'שדחמ
 תיבה־דססהו ׳ןושיר, לע הרדח לש ינשה הנוחצנ הו היה .ונאיצ
 .תימואלה הגילל הבוש תא החיטבה רבכש הצובקה לש ןושארה
 .הילד דגנ ־׳קר" םנמא - ץוח ןוחצנ לע ,ןולקשאל םג ט־ומ
 יככמ/ןורד קיציא ,םילשורי לעוסה/הלוג רימא :רוזחמה יקחרומ

 .הנועה הינש הקחרה - א״ת ר׳חיב/גרכמוג ינדו וכע
 דריע־רב יבצ ■

 רסומ - ווזחמה בכוכ
 ,(םיביבא 28 םילשה עובש ינפלו ,ידסומ קחצי קיתוה רשקה
 םירמב 'ןושיד,ירמ תא רמה :ינשה בוביסה תישארב ועמ ףילחהש
 ־קחשמב תיבה־לעב לומחא היה ,וירוענ תצובק ,חכה לש םילוגסה
 עיגה זאמ .םילשורי לעופה ילכסותמ לע חכה הרבג וב ץוליח
 - שרוחכ ינפל הלמר בר ןמאמה לש ובוש דצל ,'רטגיו־ל ירסומ

 | .ךלמה־ררד לע חכה התלע

 13 28 ןאש-תיב .1

 א־תר״תיב ,3

 רחחמה תרחבנ.

 א׳ת י׳תיב

 וייטשכא איי
 >יר חגח

 לגסיבץכ
 א־ת ריתיב

 ימסרפ ןורי
 א־ת ןושינש

 יאלוזא יבא
 םידזב לעומו

 הסיוס שיעי
 תרדח לעיסת

 ירסומ ק רצי
 ו־ד חבח

 רטע יסולס י
 ןילקשא

 ךמוס ריאמ
 >'ר םנח

 חשמ ינד
 זםחצ־ומ

 היפלא יסוי
 א׳תןוסטס

 םירעשה ךלמ םילשבמה

 (ןושאר)םולש ןתיא .1 ח־תיבנ סוליפ-י .1 !0 12

 (ןושמש)ןיק0חיס.ח .2 (המיצ־זמ)חשמ ימ .2 9 11

 (ןושאר)הווקישרינ.- (ןושמש)יבוט יסא .- 9 11

 (ובע)ןופלחדוד .4 (ןושאר)הוקיש־נ ך 11

 (ןאש־תיכו ןנד ןועמש .5 (חגויצ־סנ)יולריג.5 6 10

 (הרדח)רמע לייא■־ (סי־תב)הררב ימר.־ 6 10

 (הרדח)הסיוס סיעי.~ (הררח)ירזנ םיסנ .7 6 9

 (חכה)יקחצי ןילא - (הרדח)רמע לייא.־ 6 9

 (ןושאר)זרנדרוג.' ־ 9

 םבייטצמה ■1 ■1||

 (ןושאר)ביקולמגליא■! 1 אבה רוזחמב ■ 1■!((

 ■*יי*•* י ו־־"־ *יי'
 151.5 (ןאש־תיב)בייט ותיא .3
 151 (הרדח) :וסירס שיעי 4

 145 5 ןובע)ותאיטש איגש 5

 2.45.5 (ןאש־תיב) **ןהכ ריאמ .6

 !45.5 [הבייטו *בייאעי׳ש .7
 תוח 3 קתשמ• ■

 תוחעסיקחשמ ינשי:•.*

 דודשא לעופה ־גיר חבה •
 המי יבכמ־ ם־י לעמה

 ןויצל ןושאר ־־ אית רדויג
 ןאש תי?-הדדח לעמה

 וכע יכבמ-םי תב לעמה
 למרכ.א.ד־המ>צס>

 ופיובכמ־ ןולקשא לעיפזי
 א״ת ןושמש ";תבייט לעמה

 1.לש שמזד דומע ^ירהתןאב 1^11^0$^׳ .דמי •ככ0
 ״״- .על םירוזחמ 4 ,ההובגה תרמצב ר״תיב לש הדמעמ חא ססיב י01ה1ק1י

 פ
 \\ זם

 וי• ע:־

 ןשוש ןועמש תאמ
 ץולחה שבכש ןוחצינ רעש
 קחשמב ימוהוקוי וי׳גויט ירגינה
 ¬וצב םריק ,הנבי יבכמ לומ תרמצה
 לש הייוכיס תא תיתועמשמ הר
 הגילל הנועה םותב רוזחל ר״תיב

 .תימואלה
 ¬ביב בוט םשור הריתוה ר״תיב
 לגרודכ יכלהמ וליג הינקחש .הנ
 הנוכנ הדימע ,םיקייורמו םיאג
 תופקתהל הריהמ האיציו שרגמב

/■ ■0 

 " ״״״, ת,7מ;ל 0ע ןאש-תיבמ תרזוח םייתבש היה המרגשב ,םזימל הקר

 ד־״״״״״״יננ־״־>*־״״׳" י־׳״״1 ״־׳״״י יעשת" '3,י״י״
 , ״ םהרבא ןועדג תאמ

 ■"ז״ב".?""' //׳7/7 ל״,1ןח *'"■! '1י * ןאש־תינב עוריינרו־ ימס

 ;.״7/ חוי:(

 ¬דכ האנ רעש ושבכ םה .תוצרפתמ
 ¬יסל דע וילע ןנוגל ועדיו 33־ה הק
 25־ה הקדהמ לחהש תורמל תא1 •םו
 ינדש רחאל ,שיא וס־כ וקחיש םה
 אלל העיגפ ללגכ קחרוה גרכמוג

 .ימוקמה לובוט יבוקב רורב
 ופיח תירפסמה תותיחנה לע

 לכ לע המיחלו הברקהב םיר־תיבה
 ¬חמב הנבי תא וניאר ,דגנמ .רורב

 .תנגרואמ אל ירמגל הנושאר תיצ
 ¬ובקב השלחה הילוחה החיה הנגה
 ילאו רמרק יסוי ,םימלבה ינש .הצ
 הקרב .תוסג תויועט ושע ,ולגחב
 דמרק לש העורג הריסמ ,15־ה

 יי*־■"־*
 5*ו* £101.**

 ״.
 ־ 1'-־

 ד"■#**

 ^ עיגה רודכה ,הבחרל רומס
 רוזשל טועבל םוקמבש סוליפ
 5טום !ושמ ינפ לע ףולחל

 ■זפאכ עקבוה ןותציבה רעש
 ,ןוווו־תיב רשק .33־ה הק
 "ורבעל ךורא רתכ רגיש
 ;ץמוהנ לשכנ ולגזוב םלכה
 •גש5טש ימוהקוי טע רורבה

 .המינפ ישוק אלל לגליג
 גמוטה ,הינשה תיצחמב
 ¬תו וע קחשמה דסה ,םייתשה
 מ ח*סכ,ואמ הרפתשה הנבי
 ןונ יק־ג לטנ שרגמה זכרמב
 11 םלוא .ותצובקב טלובה
 יזמקש ויד הנבי לש שוביכה
 ממומל תוהבגה רקיעב ,יד
 :(לגו יוי־לע לקנב וקחרוהש

 .לגס יבוק המוקה
 זג-ומי לש הלחנה הצמחהה

 יי^נומינ יתפרצ .66 הקרב המ
 רקל ךופסו הבחרל רדח ,ןימי
 ד ?.ורדנ בחור רחב איצוה
 וזתלסמ טעב שארייג ררנס

 םהרבא ןועדג תאמ

 ןאש־תיבב עודי יברדמ ינוט
 ןב ץולחה ."12־ה ןקחשה• ויוניכב
 לאשוהש ,הינתנ יבכמ אצוי 22*ה
 ¬לש םג םק ,הבייט לעופהמ הנשה
 רבכ השעש יפכ ,לספסה ןמ םוש
 תא ליצהו ,הנועה םיבר םיקחשמב
 ־הל יתיב דספהמ ןאש־תיב לעופה
 *תיב תא ריאשה אוה .םידוב לעופ
 תמשגהל ישממ יסיס םע ןאש
 עיקבהשכ ,תימואלל הילעה םולח
 .1-1 םויסהמ הקר ןויוושה ־ועש תא
 רעש 80־ה הקרב םרק ול ,וז רעש
 ,בזנועמש השנמ חרואה לש ןורתי
 תוחוכה יסחי תא הנמאנ ףקיש

 ,תומצה קתשמנ.

 ־תיבב וניאר אל לגרודכ הברה
 ¬ייש התיה הנושארה תיצחמה .ןאש
 רודכב הלתיהש ,הזעה חורל תכ
 ¬ממ הקופת םהמ הענמו ,םינקחשבו
 ,רתוי הבוס וא .דתיה ןאש תיב ■תיש
 לש ססותה םקחשמ תוכזב הנרה
 הסנמ ןוסלג ,םינקירפאה םירזה יגש
 ןכו ,הירגינמ ירוטב ילאפו הנאגמ
 ןמקור ןנור ,שרגמכ קיתווה חטוב

 .הנגהב רוזעל םג עריש ,(32)

 היה לוכי תישילשה הקדב רבכ
 ,ןורתיל ותצובק תא תולעהל ןמקור
 הקרב .רעשה לומ הצוחה טעכ דא
 ןיכ בוטה לש ןושאר ןויסנ 25־ה
 רודכה רא ,ןייר השמ ,םימי־תבה
 .ףוקשמה לעמ ףלח קוחרמ טעבש
 םייח לש המור ןויסינ 34־ה הקדכ
 ןנד ןועמש סינכה הקד רובעכ .רכב

 הז ,הבחרב ירוטבל ץיוצמ רודכ
 עגפ רורבהו ,16־ה תניפמ טעב

 .הצוחה אציו ףוקשמב
 ינקחש ::חא הינשה תיצחמב
 חחה ללגב ךא ,רורבב רתוי םי־תב
 ¬יכ יכצמל ועיגה אל דבכה םוחהו
 •מר!ה המשרנ 70־ה הקרב קר ■שוב
 ¬שה יפ לע היבגה וייד רשאכ ,תונ

 .5*ה וקמ הצוחה חגנ רכב םייחו ׳יע
 עיתפמ ןורתיל הזילע םי־חכ
 ■יבע עציב בייט ןתיא י80״ה הקרב

 ־וסכלא רטמ 18־כ וקססיומ לע הר
 רורבה תא בבוס רפלוטס רוד .תינ
 ־מש השנמו הקוחרה הניפל ישפוחה
 דו םלוכ לעמ הובג םמורתה בוברע
 םויסהמ הקר ךא ■0-1 ,הניפל חג
 בצמה תא ריזחהו יכררמ ינומ חיגה
 ןועמש .רוזחמה ברע היהש יפכל
 יכרדמו ,ןימי ףגאמ היבגה ןוטיב
 ■רמ ירי לעמ תיתשק רטמ 5*מ חגנ

 .1-1 ,ץיכוק

 רמע ימזלש לש ויתועורזב ימוהוקוי ץ׳גויש ירגינה .םיקוביחה תא חונש

 ,יזמזיווקויומויט :א־תלרעש■
 *יומעןחוד :לשבמ ■(33)
 ׳ומי :ןוידטצא ■ הווקגלא יבס
 _םיפוצ 1,000

 ותק 3.5 לונוט ;6 סוכרמ :הנבי
 ;18/ממ) 5.5 לוק ,4.5 ולגחנ .4
 *ז0א}אוא)5גייס ,6 ץעינש־־ןב
 ,מא35 יתפרצ ,5.5 רוסא ,(5.5
 _.5 שאדייג .5.5

 ׳*0,55 לטוב ;6 םייח זר:א״ת
 [ 35ף)ללא ^.5 לגס ,6.5 רמע
 :מרוה-גרבוגוג ,6.5 רמע ןורוד
 ;וגווומב״ווג/טמקמלא) 5 בור

 6 ימוהוקוי ,5.5 סוליפ
 1_ .(88׳ירודגס)

 " •"-־1-׳'־־1
 1וי\יךו1 2-0._... ₪. '^ ו7מז7/ו

 ובל אל ובנ הילד

 ןחמ ינד :םוליצ

 !י 15,7 1-2 ג״7/0ק

 יכדרמ ינוט :ןאש־תינל *ירעש ■
 (80)בונועמש השמ :םי־תנל 389)

 ןועמש :ןאש'תיבל :םילשנמ ■
 ■ רפלוטס ידוד :םייתנל .ןוטינ

 :ןוידטצא■ ןריק ית *פש
 םיפוצ 1,600 ,ןאש־תינ

 ^ ןוטיב ;6 ןהכ ריאמ :ןאש־תינ
 ,5 רדאח ,5.5 ליגרב 6 בייט

 ןמ 36 67/יכדר0 ינוט) 5.5 יזוג־ןב
 5 ררחלא ,6 ןמקח ,6 ירוטב ,6

 .6 הסגמ 377/רורד־ןב)

 ,6 יאלוזא ;6 ץיבוקרמ:םי*תנ
 ,5 בונורהא ,6 בוגועמש ,6 ירחזא
 וייד .5.5 וקססיומ ,6 רכב ,5 ןוסיב

 ןרוא) 5 חדרב ^ רפלוטס 3
 י .(6 ״/ףסוי

 ■0 /נ׳ 3*

 ןאש־תיבל ןוחצינ ולמש וקיתב םידרפנ ירוטב ילאסו בונורהא רורד
 רגרב ינד :םוליצ

 חב״ו3

 רברפ ויו תאמ
 תא תדבאמ תיצראה הגילה
 ,למרכ לא תילר ירחא .ןופצה
 ,תפסונ תינופצ הגיצנ יכ הארנ
 הגילל הכרר השוע ,וכע יבכמ
 וכעכ ויה רוע ,לומתא רע .יא
 םייוכיסה יבגל םיימיטפוא
 .הגילכ תוראשיהה לע קבאמב
 ףא ,הנויצ סנ לומ רססהה ירחא

 .ןימאמ אל רבכ דחא
 ¬ושארה חיצחמה לכ רסמב
 תירטיס דח העונתב וניזח "הנ
 רעושל .הנויצ סנ רעש ןוויכל
 הדמע התיה ,יקסנימק ,חרואה
 דצה לע התוא עציב אוהו הכר
 תורמל ,םיאוכעה .רתויב בוטה
 ־יכשה אל ,תויונמדזהל ועיגהש
 רסוח .תוב־כ יתשמ שובכל ול
 הנגהה לס הנמנ האיציו קויד
 וכע יצולח תא הדכלש ,תחרואה

 .לדבנה תדוכלמב

 ¬מו רקובמ הקחיש הנויצ סנ
 ■רוב תונויסינ הל ויה םעפ 'י
 ¬יעבכ וכע רעש תא ןכסל םיד
 טלובה עוריאה .קחרממ 1ינ
 יול רינשכ ,43״ה הקדב היה
 ררח ,הלייאלח ינפ לע ףלח
 רעושה לעמ תישקהו ,הבחרל
 תא ■רסממ חגנש .הסמ ינרל
 טלק ,וקה לע לייסש ,דידבה
 ¬מה הינשה תיצחמכ .סוארסש

 .קרס תונויסנב וכע הכיש
 לש הבוט האיצי - 52 הקד

 לס חוטב רעש הענמ םוארטש
 לביק רבלופ ־ 58 הקר .הסמ
 יקסנימקו טעב ,הבחרכ רורב
 - 66 הקר ■ןרקל קוניזב ףדה
 ,ןורדל עיגה רתכה ,וכעל ןרק
 .וקרמ ץליח יולו בורקמ טעבש
 חגנש ,וידרל בוס עיגה רתכה
 יליוושניד םעפהו ,רעשה רבעל

 .ושארב ץלחל ירכ ,םוקמכ
 .םיעיציב סלה ,70״ה הקרב
 -וש רורכ לע טלתשה השמ ינר
 השולש לע יכגזה ,רויא יע
 ,סואיטש לומו ,הנגה ינקחש
 םתחנ 80־ה הקרב .0-1 .קייד
 לצינ העמ ינד .קחשמה רופיס
 רתונו ,וכע תנגהכ הסג תועט
 רורכר םע םדקתהל ידב ישפוח

 .0-2 ,רעשי רותל

 "השמימ .ממיצ־טנל םירעש י
 יקסמינק ורוא :לשנמ ■ (80 ,לסו

 ■ חיול עשוהי *פש ■(70)
 םיפוצ 500 .וכע ןוידטצא

 47הלאיילה;5 סיארטש :ובע
 5 טאירפא ,5 יול בקעי /> קישיפ

 5רינע,5רה ויז 364 יזוזמ)
 .(5 53 ׳טרבלופ) 4.5 בודמסיפפ

 לדכסיבא ,5 ןופלת .קחרוה - והד

 .5 5 ןמטזר^ יקסנימק הינויצ׳ס)
 ןתיא 6 םולש־רנ בקעי ,6 ןאיליא

 5 םיריא .5 יליוושמד ,5.5 יול
 ■ויג 6 וילוזת 365 ףירה) 6 יאלוזא

 7 השינ ינד 388.ללה ןמד)צ ייל

 תימואלל םיברקתמ ,לדבהה לכ ,ירסומ
 ןאנפ ןורוא תאמ

 ינקתש וח-לצה אל תיקי 40
 ־סרוהל עיגהל תוצובקה יתש
 לע יסממ םויא הווהתש ,.יונ
 ־רסא תונמדזה .סירעועהמ רחא
 רצמ תיפוצר תוריסמ שולש ,ינ
 ,םילשורימ םיחרואה וא חכה

 .ריר נ יבר ויה
 הנושארה תונמדזהה תא
 תוכזל ,40-ה הקרב ונמשר
 ןייד לעימ .םילשורימ םיחרואה
 בחור רורכ ריכעה ,ןימימ ץרפ
 רטמ 5ימ טעכ ה1 ,הכלמ ימסל ן
 רעוש ,ןהכ ןורש לס ופוגל
 ,רנניפרלוג ריאמ ,41 הקר .חכה
 רטגיוכ םיפוצה 800 תא םירה
 טעכש רודכהש רחאל ,ריוואל

 .תשרר תא אצמ ,רטמ 12*מ
 :םיינש םימוחה רעשה לע

 הקדבש ,חכה ןמאמ ,רלמר בר
 תויתילכתה רסייחש ץכה ,32־ה
 ¬כהו ייניע בייחמ ,וינקחש לש
 ןייטצמה ,ידסומ קחצי תא סינ
 .ןא׳ז ימיש לס ומוקמב ,הדשב
 ןושארה רעשה תא לשינ ,ירסומ
 תפסונ םעפ הדוהי רגגיסרלוגל
 ־חצי ןולא ׳45־ה הקרב ונמאמל
 20*מ ןישנוע רודכ היבגה יק
 בסיה םקמתה ירסומ .םירסמ
 זותיה הפיא .המינפ בירקמ קחדו
 ךורב הארנכ :זסילשורי תנגה

 ׳ .השבלהה ־חחל
 [ ,הינשה תיצחמה תחיתפכ

 ׳זיזיפמ אל תכהש היה הארנ ־־
 ^ ,33 הקד .םירעש ינשב
 ]יימ "יתצלוחב ספתנ ץרפ י
 י*מ קזלינד יאלוקינל עינה -
 *י 8י יחמ תוכזל ןורתי ןחג )
 יי1 יהי רא בטיה טעב רסמ ־

 ,! ״י הקו .ףרהו ףפועתה שור •
 :י !לאמשמ ץרפ ןייטשפא ,

 "וי םלב ןויחוא ,בחור רודכ
 ;ויגי־טגיפולוגו עיגה אל םיל
 :!"פו1ח ונחבו טועבל םוקמב
 *׳ ■האצותה תא לירגהל

 ״;הל סירה ,םחפל תוקר 5
 • ־יוקינ ,חכה תבחרל רורכ

 .1^5־מ ןויחואו ושארב סיסה
 1"ת תא עבקו המינפ חגנ

 .קחשמה

 .;'^טר^מ־חגזול םירעש■
 . ; ־יל 345)ירסומ קחנת 340)
 ־: ״^׳^■(85)ןויחוא יטומ
 1 5^0)ירסומ קחצי :חכזול

 ^גאיה1נוקוב:ם״יל^48ן
 .ך>ץ-—1 םיפוצ 800 .רטוח

 ^יע^ ;5.5 ןהכ ןורש ;תגה
 ך ?עיטטפא ." ימולהי ־6

 4 ר,גדליג ׳י.5 קולית 37.5
 ■ו1ך--£^/בוט םש) 6 איג יטור

 ^^5"?ובי-ם-י לעופה

 ׳1
 ||^ן״3ט!3

 ללה ןנור תאמ

 ■חה לש תחלצומ תחאהחיננ

 ימייעי"
 בכרהה ינקה־"־

 י״-מ לאוינ ןטפקהו

 "י״דדכ״״י-
 :מ"׳■3
 דג:"•*
 המייה־ה ה־י־׳״י^אלל

 לגרידכ תניחבמ יתו י" ןן8ןן
 טילבהש ריהמ כצקכ תא

 הסיי־הר יי^״^״ליעיה

 רשא ו ינאינה ל*
 1 תנ״ינינ תולןל
 1 יצ־ה הקדב רבכ וי
 ; רעושה לש העהג.י^יאןפיח

 , םלבה רא י היס ףיסת
 ; וקמ החיגנב ק היה י -ן^שזג

 י י״י״״׳עמיי*

 רדיס יול קיציאשכ ,40־ה הק
 םירטמ 10 טסיסא שיעי יטומל
 ■יטקא־רפיהה שיעי ךא ,רעשהמ ־ז

 .הצוחה תונלשרב טעכ יב ,ז
 ןמאמ ףילחה הינשה תיצחמכ כ
 ינמ תא ,יטאורא םהרבא ,ופי
 הרטמב יוואלר לאומשב וניסנס
 ¬יחה ךא ,ינמיה ףגאה תא קזחל

 .תובוגת ררועו חילצה אל ףול 8
 ־בנ הבייט לש ןוחצנה רעש '
 לש ןרק רחאל ,60*ה הקרב שב ז
 תא ףקע רורבה .בייאניר ןיהאש <
 ¬הו הנגהה לכ תאו יחרפ רעושה 1
 דע יתנ לש ושארל רשייה עיג
 רורכה םשמו עקרקל חגנש יהיר
 ¬וע .0-1 ,המינפ וכרד תא השע
 ,73־ה הקדב םנכנ ןבואר רפ

 .קיפסה אל הז םושלש לבא

 ■ (60)הירזע יתצ :הבייטל רעש ■
 בסעי :טסש ■ בייגיד ויהש *שגמ

 1500 ,ןואגי :ןוידטצא ■שמש
 1 םיפוצ

 ,6 רצנ ,6 יול ןר ;4.5 יחרפ :ופי
 ,5 ןמצגט״ססייח־וב ,5.5 יליכ

 6 ומסנס ,5 י* קיציא ,5.5 יכחז
 רפוע) 5 תיזג 34.5 58/יוואלד)

 _ .4־5 שיעי373/ןבואי

 ,5 ןוקור־ובא ;5.5 ןאזרד :חבייט
 ,5 רשאנ ,6.5 ןומולוס לטסוק

 ,5.5 סוערפ ^ איחי״גאח ,5 זודוע
 /,בייעד 387/תארסונ) 5.5 רזואד

 .5.5 חראב־ג ,6 הירזע

 ןולקש# 111136 2-1 גיס־^צזלז

 ולקשא לש ןושארה
 ןרוה לייא תאמ

 ¬לש הגישה ןולקשא לעופה
 הנועה ןושאר ץוח ןוחצינ םוש

 לעופה ,,א הגילל תדרויה לע
 ¬ימוקמה .1-2 ,למרכ לא תילד
 בר רפסמ םע קחשמל ועיפוה םי
 עצוממ ליגב ,רעונ ינקחש לש
 ונימאה אל יאדובש ,17־16
 וכזיש םידורוה םהיתומולחב
 ¬ראה הגילב הנועה רבכ קחשל
 ןמאמה ןווכתה ילוא רכ .תיצ
 תא ןיבהל ןיד לא רסאנ דעומ

 .האבה הנועה תארקל ויכינח
 ¬לאנ אל ןולקשאמ םיחרואה

 לע םתלוכי אולמ תא גיצהל וצ
 םנמא םה .ןוחצינכ תוכול תנמ
 העקבה יבצמ רתויל ועיגה
 םיינש קר ולצינ רא םיימוקמהמ

 .םהמ
 ןקחשה לביק ,25־ה הקרב
 ןולקשא רשק ,שרגמב טלובה
 ¬חרב ץיוצמ רורב ,רמע ימולש

 ישפוח ומצע אצמו הילר תב
 ולומ אציש הנאחור םאסוח לומ
 ראונאו בוש טעב רמע .ףורהו
 הקרב .רעשה וקמ קיחרה יבלח
 ,קחשמה יכלהמל דוגינב ,36־ה
 ¬אמ בטיה אהוו הרר ןגמה ץרפ
 טעב בחורה וקמו לאמש ףג
 .ןולקשא רעש יפ לע רודב
 עוקת רתונ יקצינזוק איבל
 קחר ימאסיע םאסיוו ורעשב

 יס-! ,המינפ בורקמ

 .תוריהמב וושיה םיחרואה
 ¬סוב לאגי לשכוה 38־ה הקרב
 ¬שמ תינוסכלא רטמ 20־כ הליק ¬
 תא ןזיא רמע ימולש .הילד רע !
 רורבה תא טעבשכ האצותה 1

 .המוחה לעמ בבוסמ ישפוחה י
 רצמ תונמרזה הנחינ הילרל
 םיסאבשכ ןורתיל תולעהל תביי
 תבחרב רורב לביק דומח ובא
 ,רטמ 5־מ קזח טעבו ,ןולקשא
 ,דגנמ .ןרקל ףדה יקצינזוק וא
 תא עירכהל ןולקשא החילצה
 ןויה יבא .59־ה הקרב קחשמה
 ־וולע השנמ ,ןימימ ןרק היבגה

 ץרפ יבאל ושארב דירוה הא
 תישרה ריוואהמ ףעי תסיעבבש

 .1-2 ,םירטמ 7־מ

 ימאסיע םאסיו :תילדל *ירעש ■
 338)רמע ימולש :ןולקשאל .(36)

 מסלדל :םילשבמ ■ (59)ץרפ יבא
 חשנמ :ןולקשאל .בחוואדיר

 ■ םייח בקעי :טפש ■ (59)חוואלע
 םיפוצ 250 ,הילד ;ןוידטצא

 5חירמ:51ונאחתמילד
 בחוו^סייו ,5 ןאדייז 385/רודכ)

 ,5.5 יבלח ראונא ,5 ןוסח ,5.5
 35 4?/יבלח באיא) 5 דומחרבא
 ימאסיע ,5.5 יבלח ןאגע ,5 דובע

5*__ 

 ,5.5 וויח ;5.5 יקציגחק :ןולקשא
 ,5 יאבוט ,5 זוקנא ,5.5 ץרפ
 7 רמע ,4.5 קורק ,5 חליקסוב

 לולמ,5חוזאלע388/לקד)
 .5וקסר0ימד35 28/לזיימ)

 !חסו :׳!וו■(!!

 נ קר הרדח
 םינחבמהמ תודוקנ

 ירפ קחצי תאמ
 ושע הרדח לעופה ילהנמ ן
 רורב .בקונ שפנ ןובשח םושלש
 ודירוה אלמליא יכ םהל היה
 ןיגכ הגיל תורוקנ 12 םנזאממ
 תויותיחשה תשרפב םתוברועמ
 ,תמדוקה הנועב תיצראה הגילב
 םותב רומשל םילוכי ויה םה
 צ־לשאר ינוריע לע םנוחצינ
 ¬שכ םיימוקמה ושעש יפכ ו ־2
 ¬יילע תא וחיטבהשכ רכעש ערכ

 .תימואלב םת
 -תטהל וצלאנ םיתורחה לבא

 ףכ לע ,תקפואמ החמשב קס
 *ארל וליחנהש םינושארה ויהש
 •עש ךכ רעו ,חיב רפסה צ־׳לש
 ¬מל תולעל יוכיס םהל שי ןייר

 .תימואלל היילעה ינחב
 .תואמחמה לכל היואר הררח
 -רמהמ ללכ ולהבנ אל הינקחש

 ,ןתיאה הרצכמב תיצראה הליב
 ורבג ובש ןושארה בוביסב ומכו
 םיחרואה ורזחיש ,צ״לשאר לע

 וענ הררח ינקחש .םגשיה תא
 ¬הל הנגההמ תנמוימ הפינמכ
 רודכב וקיזחה ,רפיהלו הפקת
 רתוי ופקתו ומזי ,רתוי בר ןמז
 לכ תא קבאמה םויסב ופטקו

 .הפוקה

 ועיפוה צ״לשאר ינקחש
 ־מד ןוערג ןמאמה .רסח בכרהב
 ¬פסה ינקחשל תונמדזה ןחג יח
 קיתווה ןובשח לע קחשל לס
 רוד םיחאה ןכו ,לקר רזעילא
 .(ףילחמ םנכנ) המרוג יסויו
 ,תונמדזה ולבקש םיפילחמה

 ; ןסינו יקסרלוס רימא ,ןרוק ןתיא
 תא ךושמל וחילצה אל הטסאק

 1 ־אר תיב דספה עונמלו םהירבח
 1 .הנועה ןוש

 נ .רתוי הבוט התיה הרדח

 ,וירבח תא טווינ הסיוס שיעי
 העש עבר רוגיפ ךופרל ועריש

 .ןוחצינל םויסהמ
 רומאכ התלע 75־יר הקדב
 .רווקיש רינ .ןורתיל צ״לשאר
 ,זכרמל היבגה ,ץמי ףגאכ ץרפ
 •ירדמ ריוואהמ טעכ םייח ריפוא

 לייאו תוקד וס ופלח .המינפ קי
 קמוע רודכ רגיש חרואה רמע

 טעב השק תיווזמ הזו ,הסיוסל
 הקוחרה הניפל קייוימ רודכ
 ,ךלמילא טיבש תא עינכהו

 .ו-ו
 51 תועיצפ ןמז תפסותב
 שולשו ינועש יפ לע תוקד
 וחילצה (טפושה חגעטל תוקר
 .קחשמה תא עירכהל םיחרואה
 •יוס ,וימימ ןרק - הנורחא הקר

 היבוברעה ךותמו היבגה הס
 ונאיצרמ דור חרואה ןגמה קהר

 .1-2 ,תשרל רורבה תא
 םויסל םירוזחמ 4 ,וישכעו

 3 קר הררח תקחורמ ,הנועה
 ¬ואלל היילעה ינחבממ תורוקב

 .תימ

 םייח ייפוא :צ־־לשארל :םידעש ■
 385)הסיווס שיעי :הרדחל .(75)

 םילשבמ ■190)ונאיצרט דוד
 :חרדחל .המקיש רינ :ג׳ילשארל
 ןהכ רנבא :טפש ■ (85)רמע לייא
 םיפוצ 13)00 .צ־לשאר :ןוידטצא ■

 ,4.5 ןרוק ;5 ךלמילא :צ־־לשאי
 ,5 ןאהד ,5.5 שימ ,5 בוקלומ
 ריפוא) 4.5 ןרזע .6 יקסרלוס
 יסוי) 4.5 ־ימע ,(6 46/םיית

 ,6 םולש ןתיא 35.5 61/הגדרוג
 .5.5 המקיש ,5 הטפק

 ,5 ןלוג ;5.5 קיסבוקרק :הרדח
 $ ונאיצרמ ,5.5 וקנרפילוא

 צס׳־יסגלו) 4.5 ןולחכ ,5 חרות־ןב
 .7 הסיווס ,5 רמע ׳4.5 יאגר 35

 35 46־״ץרווש) 5 היבדגא ,4.5 ירזג

 א״ח ו₪₪ 2—

 ןושמש ,ןמזב הרזח
 בהל ןרע תאמ

 -לא יסוי א״ת ןושמש רשק
 הנושארה הקרהמ לחה גפס היפ
 רטמ ,םושלש ,רורשאב קחשמב
 להקההמ תוללקו תויורגתה לש
 ןתנ אוה הבושתה תא .ימוקמה
 ותצובק תא ףחסשכ ,שרגמב

 .0-2 ,בושח ץוח ןוחצינל
 אקווד תבייש התיה החיתפה
 ¬יכל הבורק התיה וז .דודשאל
 ןויחוא הדוהי .13־ה הקרב שוב
 םיענבא ןליאו לאמשמ היבגה

 .ץוחל םירופס םירטממ טעב
 תא ץשמש הנזיא הרהמ רע
 התיה 13־ה הקדבו ,קחשמה
 ,רזל לטסוק .רעשל הבורק
 ,ילאמש ןגמכ םעפה דקפותש
 קמוע רודכ רסמו בטיה ץרפ
 בורקמ טעב הז ךא .רמע רמותל

 ־. .רעשל לעמ
 הלוב התיה הינשה תיצחמה
 ותושארב הנגהה .ןושמש לש

 המלב חוטבה ינלסרפ ןורי לש
 קרסה תונויסג תא ישוק אלל
 בושו בוש החלשו ,דורשא לש

 ¬קתהל םיצולחהו םירשקה תא
 עייס .תוינלטק תוצרפתמ תופ
 הינמורמ ץרמנה ןגמה הפקתהל

 .רזל לטסוק
 ¬צה אל ,תאז תמועל ,רודשא

 ! םיחרואה רעש חא ןכסל החיל
 ! .לקנב ומלבנ היתופקתה בורו
 ! תולועפ עצבל הסינש דיחיה

 *יר רטפ יכ׳צה רשקה ,תויבויח ־
 ¬ימ עויס אלב ללמוא רתונ ,קז
 רורשא יצולח .וירבחמ ילמינ י

 .ויה אלכ ויה ;
 ןושמש השבכ 65־ה הקדב י
 היפלא יסוי .ןושארה רעשה חא 1
 ןימימ היבגה דאמ ןכוסמ היהש '
 לומ רנל רתונש יקירש קיראו '
 ןושמש ■0-1 ,המינפ קחד רעשה
 רורשא רעש חא ןכסל הכישמה
 ,רכמרב ירוז לש תוצמחה ירחאו
 רעשה שבכנ רמע רמותו היפלא

 .ינשה
 ■יקפה רחשא תנגה :83 הקר

 םלתשה רכמרב ,רודכה תא הר
 .םירונב לומ לשכנ אלו וילע
 .0-2 ,תשרלו הניפל ררח רורבה

 -יקירש קירא :ןושמשל םירעש■
 *שגמ■ (83)רכמרב ירוז ,(65)
 קחצי :טסש ■ 165)תיפלא יסוי

 800 ,דודשא :ןוידטצא ■ קחצי־ןב
 _םיפוצ

 ,5.5 דוד־ןב ;5סי1ומ:דודשא
 ,4.5 ןויחוא ,5 ילברגלא ,4.5 לארב

 5 יקצבולוטס ,4.5 ןהכ ריאמ
 קזיר ^.5 ןהכ לס 37ג/ןועמשרב)

 4.5 סיטב ,4 םיעמא ,5.5
 _|69/יבערש>

 ,5 הידבוע ;5 טארקו ;ןושמש
 ,6.5 רזל ,5.5 הנידמ ,6.5 יגלסרפ
 5 ויקטוריס ,5 ץל ,5 רמע רמות

 £ ימי רש ,7 היפלא 35-5 59/יבוס)

 ¥ 385׳׳ ירפוע)6יכמרב
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 1.5.94 .ר*נשת רייאב ר ־אמוי

 ־ ^

 תפוניטב םישדשדמ
 החלמכ קחשמה ףוסב הרקש המ לע בדתכל יתנווכתה אל
 לעופה ירהוא םינוכמהמ תורשע המכ ,ארק אלו האר אלש טל)
 .!ופחרו ולליק ,ונלש רודישה ןחלוש ביבס וררוגתה םילשורי
 .ארוקה לש וגיינעמ הרכהב אל ןה רדשכ ,תולילע ילכ םרוק
 םלוכ ,מ :ינקרצ םעט רימת שי הוה אשונה לע הב ןמל ,ח גש
 -השו ,(ץימו הפק ריפשל םגו) ללקלו ףוחדל הסי אלש םיעדוי
 הז לע םיבתוכש םיאנותיע .הנוגמ איה תרושקתה לע תולפנתה
 הלא ,םיקדוצה רצל חמב םמצע םיסינכמש ימכ םיארנ דימת
 •כתה אל וא .יקנה טרופסהו יוטיבה שפוח לע םפוגב םיניגמה

 .יתבתכ אל םג קחשמה לע רוטבו ,בותכל יתמו

 •ימאה ומש אל הזו ,ינר
 היה ינד .יתער תא הניש ,יח
 ,הלאה תורשעה המכ ןיב
 רודישל םתבשקה םאו
 ¬מכ ולוק תא ילוא םתעמש
 יסיש םויב .הזילעה הלהק

 יתוא אוצמל ינד חרט רקוככ
 וירבדל .לצנתהל ירכ תיבב
 לוכא .הלילה לב ןשי אל
 .השעש המ לע השובו הסרת
 ־יב שממ אוה החישה ףוסב

 •״־:355,״.״!,״

 :וםיע?ה תוש״ר אק^וי יב םידקמתמ "סג הללכהב)הפוריאב
 ףייוזמ ,חצמ ךומנ :ץוחב הרוקש המ ומכ קוידב אוה לארש ב
 ישרח אל הזו .ילארשי רהוא .האנש לע הנושארו שארב םסובמ
 "לע הצי־״ג אל *יהש המ לכ "א אינשל לכ םיוק שי״־ל "
 סוקייניתאנפ לש ־הלוא הלוא״״ד .היזיוולטה ,םיטסזשה ,ברה
 האנש רישל רפה איה ונלצא ־םיקוריל הבהא ריש רוקמב ^
 םייהיא ייש לכ לש םילימ ,"יא

 ־יכ איה .םלועה לככ תשחרתמש ,חרושקתה לע תולפגתהה
 םינמא ,תרושקתה לע םילפנתמ םיאקיטילופ ■םוקמלכבלארע
 תפטוח היזיוולטה לכ םרוק תונגפהב ,םירקבמה לע ם לפנתמ

 תא לולש הצובקה תא תגציימ אל תרושקתהש דפמ יהמל
 הזל אורקל רשפא םא .תונעטה .רלש
 אל המל ■רזמימכ תניינעמ הפוסא ייה .החלמב להקה לש ,הככ

 י׳ל ״״״ ה0ל ה?נעליכ
 זיינעמ היהנ הו .ןיינעמ שממ אל לבא ,קרוע ^ ואכ י!|

 בהלושמ עסמ םילשורי לעוסה ־תלהנה הכרע םהבוממחי השולש
 ;1 ךויח ,יסימח םויב עיגה ,־׳ונדגנ ולוכ םלועה׳ לש

 אל א״ש ר״א רספה ץר" ויא א־ת לעופה תלהנמ לש הרוח

 !וצונקש הציר איהש ינסר אל , ל ,יאינ י
 אל דושה םאש ק5ס ץא וכלי ,""יל לי ׳"", "
 חא ״״ איהש ללגכ ה- -־״״״״-■ $ "

 ,הדגנ״םליבש הלש םידה#,יו םינקתשה לש שארל "״״״״׳
 ול הנמס סד חדישק״הש ,קחש ,דל יניכ ״* .1* 7*12
 הלמס הלהנה ,ונלש קיל",ו לק ימ״י״״מי

 52 <*"!׳£ ח? חא ״י

 ימולש .יצינקה תא םיאנוש ^־ידשהש חיחלגזי

 הלילה הלודג
 ״״, לעופה ויב הסחה רמגה יצח תרדיסב .ןיקשיסשב ברעה עירבםו ישימח קחשה

 ״״ ' ׳ ..... ד..דוךיו -יידד.־ד ־זחי׳,ד רמז םתבישב םעפה .םילשת'.
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 | 323 אדו לשפה !| !321 םדשח׳ ועטה |ן

 קו >א סא ■ר עמני נ־וו י־ם זקחיס ש יא סא יי ויתמ 1־0 ו־ס !קתה

 91 4 וו 20 21-14 19 17 11-72 י־וירי״ 1ו 4 1 21 21 !נ ״ < ״ 24 ןחניו?

 א 9 4 ו 11-3 1* 8 22-1* ־ס־וו!׳ . , ל 1! 10 יו נ 1414 ןירריי

 41 7 8 12 14-11 ־ 44-25 יניח " ^ צ וז ז 4 114 1114 יי9

 42 15 !1 י יי־וס *■* !4־10 (׳,ב^ופ 11 ;וו 4 4 1 12 4 21-1* (□ וייח

 !2 * 10 4 11־4 י4־2 20 4 ץגוקונ 21 2 ן 11 1-5 ׳ וזי יט־יפ

 16 1 5 12 14-2 ־ 12־7 01001׳ 11 נ * > ♦4 11-7 וג י םיו

 11 2 2 2 2-1 2-2 2־2 שחא 20 10 ו *ל •ס-* - י3ו ססיבח

 6 2,2 3-4 2-0 2-1 '״מ .ופ10

 -—-1-ן-ן - - ׳,ותדש 1

 םיקחשמה הענוא לש תונייצמה הקיטםיטי־־ה חלנט חיאוו ונ
 א״תל םילשורי ןיב רמנה יצח חרדיסב החע דע ובועגש

 ונריקי תריטפ לע םיעידומ ונא בר רעצב

 השמ
 דלפשריה

 ןילוברגמ
 !רייאב ׳כ ,׳א םוי ,םויה םייקתת היוולה
 ןימלעה תיבב ,13.00 העשכ ,1.5.94 ,ר־גשת

 .ןולוחב
 12.15 העשכ םיוולמה תושרל רומעי סובוטוא

 .א״ת ,8 סנייר ׳חרב

 :םילבא

 לחר ;ותשא
 ןמיונו םואבלסקו ,ןמשיפ ;תוחפשמ

 עלס ןרע תאמ
 ¬ורפ השוע םילשורי לעופה־־
 םצעכו הרריסה תליחתמ תויצקוב
 םייתנשכ רמגה יצח תוררס יתשב
 בינת אל א־־ת לעופה .תונורחאה
 ־ןמה לע קר רכרתו תויצקובורפל

 ¬ופה ר׳יוי עובשה ףוסכ רמא ,1־שר
 םה־׳ :ףיסוהו רוציבא יבג ,א״ח לע
 םתיא םיטפושה רוגיא תא וררג
 ־ינפב לצנתהל םלועה לכל ומרגו
 ¬ינפב לצנתהל ונרמג ונחנא .םה
 ¬בדמ םהש םיסיטרכה אשונ •םה

 .היצקובורפ דוע אוה וילע םיר
 וקרז החלמב ןורחאה קחשמב'

 ־בו ישארב העגפ ןכא .ץצח ונילע
 .םיאנותיעה ,םתא םג .ףרש ןמאמ
 ¬אש תונומתהו תורתוכה .םימשא
 ¬יהה לכ .הירורעש וז םינתונ םת
 הלהנהה לש תפרוטמה הירטס
 ישילשה קחשמה םויסב םהלש
 ־קובורפמ הלח איה ,ןיקשיסואב
 ¬וקנ רובצל הדעונש ,הלורג היצ

 .שרגמב תוד
 ןיקשיסואכ ןושארה קחשמב"
 םהו םיסיטרכ 200 םהל ונכצקה
 ישילשה קחשמכ םג .170 וריזחה
 םוש ןיא .םיסיטרכ וריזחה םה
 .םעפה םג םיסיטרכה םע היעב
 תמצמוצמ תומכ הרשיא הרטשמה

 ¬יטרכהמ קלח .ישימחה קחשמל
 קר קלחו ישיש םויכ ונלביק םיס
 ¬הל ןמז קיפסמ םג הפ ןיא ■חבשב
 םויב רבכ קחשמה יכ ,תונגראת
 ¬רכ תונקל הצרש ימ לכ .ןושאר

 .*הנק ,סיט
 *במ תרזוחש ,וזה הרריסה םא
 לש וז לע תוגוחצנה רדס תניח
 תמייאמ ןכא ,הרבעש הנועה
 ¬ורא .קייתמ קיתעתכ םייתסהל
 .ברעה חצנל א־׳ת לעופה הר
 ,78־96 ישימחב החצינ דקתשא
 קחשמ תא ןתונ סלסמא ןועמששכ

 .ו־ביר 1!־ו ׳קנ 221 וייח
 העמשנ רחלרכ דספהה ירחא

 ןוחצינ לס ;,ץיבזקומ ונג

 )ן םינקחש המכ רצמ תרוקיב
 ידעל עירפהל הארוה הנתינ אלש
 ץנ ,ןוחצינה לס עלוק ,ןמרוג
 ינוש ירחא ,חונזרחאה תוינשה
 לל תוחלצומה ןישנועה תוקירז
 וית תא ולעהש ,׳זיבוקרמ דאננ
 גמהל ׳ץינוקרמ רזח ,80-8 ז ־ל
 לוגסו ינחב קר ןודרזגל הכיחו

 .וסורב ,'זינוקרמ לש בוט קחשמ
 חתפסה אוה ,ישילשה קחשמל
 סג ומכ ,א־ת לעופה תניחבמ
 ימ ,ו׳יבוקוב יקימ לס ותריצע
 הלשב תופוצר תודוקנ 13 ע ל
 .וחלמב תונורחאה תוקרה יצחו

 ־־**

 סקופ תחפשמל
 לש התומ לע החפשמה רעצב םיפתתשמ

 "סקופ הוש
 תע םרטב

 תיירק ,םיאסדנהל יצראה ס״ינ
 הפיח ־ ןוינכטה

 םירומהו םירבועה תווצ ,הלהגהה

 וחלמב תונורחאה תוקרה יצחו העמשנ יח.־־" ..•י

 ונלש םידהואל םיסיטרכ םירכומ אל :םילשורי
 .  ,״*ח״״־זי דהוא .1ר ־ '. ״  _

 ןלונ הדוהי תאמ
 ץוציפה תריוואב יר אל םא
 ןיכ רמגה יצח תרריס תא הוולמש
 השרח המחלמ עובשה ףוסב הצרפ
 •רכה אשינב םעפהו ,תורוגאה ןיכ
 יכ םינעוט םילשוריב ■סיסיט
 ¬יטרכה תא המילעה א״ח לעופה
 שקבמש ימו ,עבוקה קחשמל םיס
 ־ועת גיצהל בייח סיטרכ סוכרל
 ,ההזמ הקירב רכועו ,תוהז תד
 ¬ורי םירחואמ עונמל התרטמש
 ¬וב םהרבא ב״ח .סנכיהל םימלש

 תונפל םייא ,ימלשורי רהוא ייר
 יאנת־לע וצ שקביו צ*נכל רקובה
 א■ ת לעופה םא ,קחשמה תייחדו
 םיסיטרכה חומב תא חיטבת אל

 .םכוס הילעש

 ליגרת ונל ושע הנש ינפל־׳
 ילא ועיגה בוש םעפהו ,א׳־תב
 םיסיטרכ םירכומ אלש תונולת
 החטבה שרוד ינא .םימלשוריל
 ןיירשל ,לסרורכה דוגיא ר־׳וימ
 תלוכתמ 20׳: תוחפל םילשוריל
 ־ובקה ןיכ םכוסש יפכ ,ץקשיסוא

 ־כמ רגיסש ,גרוב ב׳ח רמא י׳תוצ

 .ןטסק ינד ,ר־ויל בח
 םגש ורפיס םילשורי תלהנהב
 וגיצהו א׳חכ םיררוגתמה םירהוא
 ,חיכינא־לת תבותכו תוהז תרועת
 תונעלו ריקחת רובעל וצלאנ
 שבול יצלוח היא ומכ תולאשל

 :ובו 'ץיבזקרמ
 •סוריב שי ,יעוצקמה רושימב
 םטרבת טרנוי .תוימיטפוא םיל
 יל היה' :רמגה לע םלוח רבכ
 לס בוהצה תא יתיארו םולח סממ
 .ונלש םודאה לומ א׳ת יבכמ
 ¬וי ,ןמאמה .־רמגל םילוע ונחנא

 נא ,יתואיצמ רתוי תצק ,שורח םר
 ויקסיסוא־ ;ימיטפוא תוחפ אל
 וירחלמל רואמ המור שרגמ אוה

 .־בוט םס םיקחשמ ונחנאו
 יגהייתה ןוררונ ירעו טוג ינר
 לזומ לש יזיפה קחשמל רקיעב
 1* ונע רבכ יטיררא־־ :טוג .א־ת
 הי" ;ןחרוג .־בוטה םעטה לובג
 5י םיטפושלש ,א״תב םינקחש
 *ו רורבה לע קר לכתסהל היסנ
 יסל הז חא םילצנמ םהו ,םהילע
 וליפאש הלאכ שי .ךלכולמ קת

 ."הנווככ עוגפל םיסנמ

 1965-ה״כשתה ,הימו ןוננתח קוח
 ןורמושה ימוקמ ןונכת בחרמ

 יוניש הווחמה תינכת תדקפה ינדב העדוה
 תימוקמ ראתמ תינכת

 ,ה׳נבהי וינכתי קוחל 84 ףיעסל םוי תהכ ,דעווה הונ רימנ
 !וחמ .הינבו ןונכתל תיויח׳מ הדעוהיד־ישסניכה״ייי*"
 ןודסמה .י*נבי וינכתל תימוקמה הרעיה י״״״י
 ■.תארקנה תימיקמ יאתמ תינכת ־יניס הווהמה"״״י""

 ■יי־״י ־״ינ ״״״ ו״״״} 2
 ראתמ תינבת - א:נ ש .תואכה תונכתל !
 .הנימינב :בושי :כימוקמו תינכתכ םילולכה םיחטשה ■ינ ם "
 .44 ה־ר 102!״ סונ ״4 תוקלח 10205 ״״״״""״ "
 שירחמ ותקולחו תיקלח רוחיא - :תינכתה תואריה ^ ״
 ודו תידרוכ תורידל םירוגמ /ינובסן תמקה ריתא. ה ״ ״״
 יאסר ו־ינועמ לכ .םיצסלו רידל חטס תאצקהו תו תואממ
 םיחיתס םידימאה ם־דיסמהס חיעסני םימ^נכתנ ^_5ל

 ףיעס ־ם לע רכל יאכיה לכ ןכו .תינכתה 'יי לי ״״5?■צ
 המוסרפ םי־מ םייסיוח רית יתחגנתה סיגהלאי ^ ^
 .הינכי וינכתל ת־״״מר היעית ךי^״ י
 .04-616222 :■לט וז"" ■יסיח 1 יי"•"" " ^
 .תימוקמה הרעוה ידרשמל "יי״״י 1״^״ ןירס,מה
 :ילט ״9״ בקעי וייכו י י י ׳י י4 "2->נ9י254
 סא אלא וידית אלי לכקחת אל תינכתל " ת
 תא תמאמה ריהעת ייי־לכו

 ןמלפוק םייח י׳־ד
 הינבו ןונכוול תיווחינח הרעיה דרי

 הפיח ייחמ —

 ראשיהל הנמו ןסואד ויג
 ריחמ ונב אל לבא ,תליאב

 עובשה ולחוי לג תימע

 י •"י . *!'.'.־ ".־ ־ 1 1 :1' 1־ ■- ־־ ןייו'־ ■15-י-
 ;-■ע .־ ־ •'י- י- ־ • '־^-

 ימילס ןתיא ןתאמ
 םירזה ,םסואי ואירכו ןסואר ו׳>

 םידמצה רחא ,תליא לעופה לש
 םינשב ץראב םיבוטהו םיקיתווה
 הנועב ררסיהל םייושע .תונורחאה
 םייתסה ןסואר לש ייזוח .האבה
 הנועל םיחח םסו א ר וליאו ,הנועה
 ־טכ תליא תא דילוה ןסואר .תפסונ
 •ורחאת םינשב תוירוגטקה לככ שע
 -וקנ 25 טעמכ לש עצוממ םע ,תונ
 אוה .קחשמל םידנואביר וממח
 ¬שמ הלעמל רככ תילארשיל יושנ
 ילואו ,תונוע יתש רועב רופהיו ¬ונ
 המ ,ילארשי וקמשל ,ינפל ול סא

 .רואמ יביטקרטאל ותוא רפוהש
 תיב ומכ איה תליא' :וסואר
 *יסקמה תא ימצעמ יתתנ .יליבשב
 םירזוואהמו הצובקהמ יתלביקו םימ
 יתקחיש וב ריחיה םוקמה והו .ןומה
 הווקמ ינאו תופוצר חונוע שולש

 ־תונוע המכ ־חע רישמהל
 אל םא ,וידאב תוציבק יליאב

 ןקחשל הצור תייה ,תליאב

 לבא ,ףסכ לש ןיינע ייה הז
 תחאב קחשל הצור יתייה טלחהב
 ,חימואלה הגילכ תרמצה תוצובקמ

 .־הפוריאב תקחשמש הצובק
 זסואד־ :בל לארשי ,תליא ומאמ
 ־םסמה .ןיוצפ וקתש קפס אלל אמ
 ם־רברמ תונורחאה םינשב ולש םיי
 הצור אל עגרכ ינא .םמצע רעב
 ראס״י איהש תורשפאל םחייתהל
 ־טצת הלהנההש בשוח ינא .תליאב

 .תויפסכה תובושתה תא תתל,ךר
 ו־נ ןיבל יניב שיש רוס אל ה1
 .ימיטיגל טלחהב הח תועד יקוליח
 תא לבקמ היה אוה םאש בשוח ינא
 ,הנועה תליחתכ תליא לש העצהה
 ףלא 145 לע תפסונ הניעל הזוחל
 .םויה םירבדמ ונייה אל ילוא ייליי
 הז ,עגרב רפסל ליכי ןכ ינאש המ
 ־גו רפשנ ונחנא זכיר תדמע תאש
 ול שיש ףא לע יווריוג ייייל ■ינית
 שילחהל ־חמי ,תפסונ הנועל הווח
 •רה תדמע .ראשיהל ול םיאתמ םא
 הנשכ הארית יתליא לעיפהנ זכ

 ¥ .יתרמא האכה

 אותוב קיציא תאמ
 לעוסה להנמ קינעהש ןויארה
 ־יס* ןותיעל .לג תימע ,ןוילע לילג
 ¬שה ןינ ףשח ונ ,עובשה ףוסב 'יש
 קביש קירא רגנ םינקתש דרמ רא
 רככ הארנכ איבי ,הפוריא עיבגכ

 .הצובקב ותדובע םויסל עובשה
 אלו ,יגויצסור ךלהמכ רבורמ'
 יסו• ,הצובקה ריוי ריהנמ ,'החדהב
 שרוחכ ינפל רבכש ןיינמו ,ןירסלה
 ¬ילנוסרפ םייוניש לע לילגב רבוד
 ¬חה ללוב ,רלהמב עצבל שיש םי
 החיה הטלחההו ,ומצע ולש יתפל
 .הנועה ףוס דע הז םע םיניתממש

 ׳קפה הז םינש הנומש" ;ןירסלר
 ¬עו ,ריקסת יוליסל רוויאב םומיס
 ונממ חקיי אל דחא ףאש ,לג תימ
 םילודגה םיגשיההו תוריסמה תא

 ,ותפוקתב הצובקה העינה םהילא
 ותפלחהל ןיא ,תינורקע .רומ ערי
 היה אוה .ןתנש *ייארל רשק םוש
 ¬קה .הרקמ לכב דיקפתה תא סייסמ
 ¬יס ונל היה .יותיעה אוה דיחיה רש
 ¬יעל ןייארתמ אל אוהש ותיא םוכ
 עובשה .וב דמע אל אוהו ,תונות

 .וסאמ שגו שדה להנמ סג רחבנ

 ;|?יהיה טאלב ריוויר־
 :יימ היצפואה ־ירקיעה דסעוטח

 "םא הרריאל ןושרנ
 ׳ייוג שרח אוהש הווחה לבא

 ^ .םירפסמ המכב
 ורמאנ ל> םע ןויארב־

 יקו'יה לו3ג לע םהש
 זז ,?■?"י םי ־היל סנכיהל הצור
 *עי אל ־לירג קזנ ונל

 ימ** הביסהש הדבועה

 ,£22 ות^ה קביס לס יח
 ^?""1זינל וניב הימיכ לש

 1יסל^,1יאשבלרכנ אוה
 ואכמ לבא .היצביטומ

 תרסחו תכחוגמה

 'יי הניוכב ורי0פיר םינ
 ?וקשק הז .בר קח

 ז| י!?וגלס תיזכרמה היע
 אל 0'5?חש בכרה

 4ך?^י יימנע לג תימע

 %'׳1'^״זול דםעום איהש
 חמןג לע יל עורי
 ל" יתוכז וו לכא

 ^ז וימ,!1'הלהמב ויכ העמ
 ־הנזמה תונרקב

 ^׳ר^וט תא קר תוארל

 ...־ הלבקמ איהש חוטלח

 תועצה עיצהל הנמוה

 םייהמה ןילטלטמ דימ״י^

 יררשינכ ,13:00 העש ז0.5.94 םומ <מומ

 שרחה 'חר ,י׳ראה ןסחמכ "ןיל^^חא

 םע מ*ומ להנל תוכזה חא המצעלו ^
 תבייחתמ איה ןיאו .םהמ מ א ^לכהעמלנקל

 טלוחת ,הב רומעי אל איה יא.^ק^דאשיוז^

 .לעופל האצוהה שאר •בייחה םס ■7

 ד "יע ,ט ד י טש ד לוג־ לג יז *ט
 םיסכנ סנוכ

 46497 הילצרה 74'5 בוליק^

 ןורמושה '"'!!",)"?ארנדנ"!""

. 
 - ..״■״״51:^—ל״י-^ע

 רפמ ם־־ג היגסיים "־״״ ״״',^״113 *י*י יי״.״ ■רישי

 ןרמתל ת*םו?ימ ריעיה יי• י ^ תייי״י *ס£2דחי*י
 ם״חמרע וזשמו םיר־כ ׳ינ ז .ימהל ס־י""

 נ ונל רקיה לש ** ״י׳ ־

 "רבורג קחצי
 חשק הלחמ רחאל

 1 5 94 ד״נשת רייאב ל ,ןושאר םוי ,םויה םייקתת היוולה
 ,(ןורמושיהצ^שינב)ןיקיי ןימלעה תיבב צ־ה״א ,"" העשנ

 .חונמה תיבמ ,צ״החא 2.00 העשב ,אצ סובוטוא
 .םי־תב ,67 תואמצעה 'חר ;םילבא

 הנשוש :יתשא
 םהיתוחפשמ ינב לכו וינב ,ויחא

 וירבחו
 •י■"!םי״תב .67 תיאמצעה ׳דש ,ותיבב העבש םיבשוי

 בר באכב םיעידומ ונא
 ונבוהא תריטפ לע

 ןזח ווטקיו "
 ,ד״נשת רייאב ׳כ ,ןושאר םוי ,םויה םייקתת היוולה

 ןימלעה תיבב ,צ״החא 4.00 העשב ,1.5.94
 ,השרומ־תמוצל רומצ ,ןורשה תמר לש

 תלבאתמה החפשמה

 בחדנו !זש והיעשי
 ל״ז

 ורכז םע דחייתהל ירבקל הלענ
 ,3.5.94 ,ד״נשת רייאב ב״כ ,ישילש םויב

 ,3 ׳סמ רעש ,(רימס רפכ)עשוהי הדש ןימלעה תיבב ,16.30 העשב

 .בתכבו פ־עב ונומתינש ,הלא לכל הנותנ ונתדות

 החפשמה

 לד (טיתמ)

 בשומב ,15.00 העשב ,1.5.94 ,ר־־גשת רייא ׳כ ,׳א םוי ,□ויה םייקתת היוולה
 .צ״לשאד ,17 ו״ליב *חר ,החיגמה תיסב העבש םיבעיי .לארשי רינ

 רלזייצ הכלמו אגרש ;הינב :םילבאתמה
 רלז־ייצ לחרו הדוהי

 רלזייצהיליגו רזעילא
 םוארק יבצ :היחא
 םיענהו םידכנה

 ־ד !ורוא הנינ ונתריקי
 ויוע־זומ תלב3

 □•מ1לשת3־ביארשא יסיטרכ תועצמאב

 .בולק סונייד ס
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 טונאדו״י
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 הנניא
 13.15 העשב ,1.5.94 ,ר׳־נשת רייאב 'כ ,ןושאר םוי ,םויה םייקתת היוולה

 ,13.15 העשכ ^ שימ ׳ןןקרי ןימלעה תיבב

 .א־־ת ,4 ומכיס ׳חר ,ןעשמ תיבא תיב ,החונמה תיבמ ,12.30 העשכ ,אצי סובוטוא
 .88 הריר ,ו ז המוק ,החונמה תיכב העבשה

 רוטקיוו ילינ :םילבאה
 הטאו יבא

 לכימו ינור ,תירור ,הלייא :תירכנה

 תריטפ לע םיעירומ ונא באוד בלכו בר רעצב
 הרקיה יתוחאו ונתבס ,ימא

 (המוופ)!1110[1
 ץנימ תיבל

 רייאב 'כ ,ןושאר םוי ,םויה םייקתת היוולה
 תיבב ,צ־׳החא 2.30 העשכ ,1.5.94 ,ד״נשת
 .הפיח ,(רימס רפכ) עשוהי הדש ןימלעה

 .3 ׳סמ רעש דיל םישגפנ
 :םילבאה

 טלבנירג הנירו םהרבא :התלכו הנב
 ריש ,ביבא ,העוג ־.הירכנ

 חרפ,׳פשמוץגימףםוי :היחא
 החפשמה ינב לבו

 ןיקרא לארשיל
 תומ לע רלבאב ךתא

 ^ךמא
 ל״ו

 מ״עב ןמקילג י.ב.צ
 םידבועהו הלהנהה

 ונתריקי תריטסל םישולש תאלמב

 וולדוזח דדוזויחודודו

 וסלפוק םייח י״־ז
 הינבו וינכתל תיזיחמה הדעוי

 הפיח ייחמ

 ?ז
 רייאב ב״כ ,ישילש םויב הרבקל הלענ
 ןימלעה תיבכ ,10.30 העשב ,3.5.94 ,ר״נשת

 .3 ׳םמ רעש ,ורימס רפכ)עשוהי הרש

 החפשמה

 רצנ ןועדגהרובעבונרבחל
 ל1 רסא רקיה ךיחא תומב ךרעצב םיפתתשמ

 יקספיל תרבח
 םידכועהו הלהנהה_

 ינפוג רוניחל הללכמה
 טייגניו רוכמב זמניז ש״ע

 לש התומ לע הלבא

 דערוא הנינ
 ל״ז

 םימעו םע״ידדקידל דוסיה יחינממ
 החפשמה לבאב תפתתשמו

 ,ןושאר םוי ,םויה םייקתת היוולה
 ,13.15 העשב ,1.5.94 ,ד״נשת רייאב ״כ
 .(השרומ תמוצ ריל)ןוקרי ןימלעה תיבב

 הללכמה תחפשמ
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